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جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  همان 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هسانشرس

[. دوعوم یگنهرف  هسسوم  زا  يراک  [ ؛ نایتلادع يدهم  جاودزا / هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  همان  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 يدمحم ، لگ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 21/5×11 س  لودج ؛ .ص :  93: يرهاظ تاصخشم 

0-06-2690-964-978 لایر :   10000: کباش

( يراپس نورب   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

ییوشانز : عوضوم

ینیزگرسمه : عوضوم

( مالسا  ) ییوشانز : عوضوم

( جع  ) رصع دوعوم  یگنهرف  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

:HQ743/ع36ن2 1387 هرگنک يدنب  هدر 

306/81: ییوید يدنب  هدر 

1324044: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  ياهمان 

نایتلادع يدهم 
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همدقم

: يدوب هتشون  .مدناوخ  ار  تاهمان  زیزع  تسود 

.منکیمن جاودزا  هشن ، نشور  مارب  مدوخ  تیعـضو  جاودزا و  یهدـیاف  یباـسح  تسرد و  اـت  .منک  جاودزا  ماوخیمن  نم  هروز ؟ هگم  »
ياهدیاف هچ  جاودزا  نیا  منودب  ماوخیم  ًالـصا  يدـیمن ؟ جاودزا  هب  نت  هک  ینکیم  هانگ  يراد  وت  نگیم  هک  هتابجاو ، زا  جاودزا  هگم 

نیا اب  هگم  مراد و  یلیالد  مدوخ  يارب  مه  نم  هخآ  منکیمن ؛ جاودزا  مگیمن  تهج  یب  هک  نم  هزات  نینکیم ؟ رارـصا  ردقنیا  هک  هراد 
، میراد هنوخ  وت  نم  زا  رتگرزب  تساوه ، رد  اپ  يزابرس  یهلئـسم  هدشن ، مومت  متالیـصحت  زونه  درک ؟ جاودزا  هشیم  نم  ياهیراتفرگ 

؟ منک راک  هچ  لئاسم  نیا  اب  دیاب  نم  امش  رظن  هب  هدش ! زوق  الاب  زوق  هک  مه  يراکیب  یلوپیب و 

ایضعب مشاب ؟ جاودزا  رکف  هب  روطچ  هشاب ، هتشاد  دیاب  ییاهیگژیو  هچ  بوخ  رـسمه  منودیمن  هک  نم  منک ؟ جاودزا  یک  اب  نم  ًالـصا 
؟ درک جاودزا  دیاب  ینس  هچ  وت  ًاعقاو  .رتهب  رترید ، یچره  نگ  یم  ایضعب  هیچ ؛ هب  یچ  همهفن  هک  هنک  جاودزا  دوز  دیاب  مدآ  نگیم 

ره هک  هنیا  یتخبدـب  .هشیم  بوخ  هک  شاـیند  هرخـالاب  هنک ؟ جاودزا  تاـیدام  ًـالک  اـی  لوپ  يارب  مدآ  هراد  یبیع  هچ  منودـب  ماوخیم 
ًالک دموا ، دـب  هگا  هن ؟ ای  هبوخ  تارب  جاودزا  الـصا  نیبب  نک ، هراختـسا  هگیم  یکی  ًالثم  هنکیم ؛ ییامنهار  ور  مدآ  يروج  هی  یـسک 

.میشکب نویم  هب  ور  هراختسا  ياپ  جاودزا  سدقم  رما   رد  دیابن  ًالصا   نگیم  ایضعب  .وش  لایخ  یب 

.منک ادیپ  مدوخ  يارب  ور  یبسانم  درف  دیاب  روطچ  منودیمن  هک  نم  منک ، جاودزا  مریگب  میمصت  نم  هک  ضرف  هب  رانک ، هب  انیا  یهمه 
روطچ دش ، ادیپ  رفن  کی  هکنیا  زا  دعب  هزات ،
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، دمآ تفر و  یتدم  نشب ، تسود  مه  اب  رسپ  رتخد و  هک  هنیا  نوسآ  هار  نگیم  ایضعب  هبـسانم ؟ نم  يارب  مشب  نئمطم  مسانـشب و  ونوا 
.هن ای  ننک  جاودزا  مه  اب  ات  نروخیم  هگیدمه  درد  هب  ایآ  هک  هنکیم  مولعم 

؟ دایز ای  مک  هشاب : ردقچ  هیرهم  هبوخ  همزال ، هگا  درک ؟ فذح  هشیمن  ور  هیرهم  مسرپب  هتفرن ، مدای  ات  یتسار !

رد رس  اهنوا  زا  ًالـصا  نم  هک  ننکیم  حرطم  ور  ییاهیراکهزیر  کی  اهیـضعب  هک  میرذگب  هگید  الاح  .مراد  لاوس  یلک  نم  هصالخ ؛
هچ هشب و  هدنوخ  دقع  هبطخ  یتعاس  هچ  ینامز و  هچ  هکنیا  الثم  ای  هشاب ، داردناتـسا  رادقم  هب  دـیاب  ینـس  توافت  هکنیا  لثم  مرآیمن ،

یهیقب هـب  هـسرب  اـت  هـشب ، هدـنوخ  دــقع  هـبطخ  دــیاب  ارچ  منودــیمن  ًالــصا  هـک  نـم  نوشلاـح ! هـب  شوـخ  هنوـخب ؟ ور  نوا  یــسک 
 .« ...شتایصوصخ

.یتسه جاودزا  مهم  یهلأسم  یهرابرد  تتالاوس  خساپ  نتفای  رکف  هب  هک  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  مدناوخ و  ار  تاهمان  مزیزع ! تسود 
ههاریب هب  ای  دـننامیم  یمگردرـس  رد  دنـسرپیمن و  ًالومعم  اما  دـنراد ، دوخ  نهذ  رد  یتـالاوس  وت  لـثم  مه  رگید  ناـناوج  زا  يرایـسب 

، دوشیم هصالخ  هتکن  دنچ  رد  وت  ياهفرح  یهمه  نم ، رظن  هب  .میوگیم  نیرفآ  وت  هب  يرگشسرپ  بوخ  یهیحور  نیا  لیلد  هب  .دنوریم 
: میزادنیب مهم  تاکن  نیا  تسرهف  هب  یهاگن  ادتبا  .مهدیم  حیضوت  اهنآ  کت  کت  یهرابرد  يرصتخم  همادا  رد  هک 

نتشادرب مدق  هناهاگآ  . 1

؟ تسا بجاو  یعرش  رظن  زا  جاودزا  ایآ  . 2

جاودزا دیاوف  . 3

جاودزا نافلاخم  لیالد  . 4

جاودزا عناوم  . 5
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نتشادرب مدق  هناهاگآ  - 1

رگا .میرادرب  مدق  دعب  مینک و  ادیپ  تخانش  دیاب  لوا  ياهتخانـشان ، ریـسم  ره  رد  تکرح  يارب  هک  مینادیم  ام  یهمه  مناوج ! تسود 
رد ادابم  ات  میدرگیم ، ياهوقغارچ  ای  عمش  لابند  هب  دورو  زا  لبق  میوش ، ییانـشور  نودب  ینامتخاس  دراو  بش  یکیرات  رد  میهاوخب 

.میوش يراتفرگ  همدص و  راچد  هدش و  ترپ  يدنلب  زا  ای  مینک  دروخرب  یعنام  هب  یکیرات 

كرتشم یگدـنز  لیکـشت  رـسمه و  باختنا  مهم  یهلأـسم  هب  هناـهاگآان  دورو  ياـهنایز  تسا  رتمک  رایـسب  ییاـهتراسخ  نینچ  هتبلا 
کمک ام  هب  تسا و  يرورض  رایسب  نآ ، دیاوف  جاودزا و  لصا  هب  تبسن  یلبق  یهاگآ  تخانش و  هک  مینک  شومارف  دیابن  سپ  .تسا 

.میرادرب ماگ  هار  نیا  ردرتراوتسا  هک  دنکیم 

: زاریش میکح  نابز ، نیریش  رعاش  لوق  هب 

راک چیه  بلط  رد  هنم  ياپ  **** راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 

: دننام دراد ، یناوارف  دنمشزرا  راثآ  ملاس ، یگدنز  تیفیک  هب  تبسن  تخانش   هدنیآ و  رسمه  هب  تبسن  تخانش 

؛ شمارآ (1

؛ سفن هب  دامتعا  (2

؛ یگدنز رد  تیعقوم  نازیم  نتفر  الاب  (3

.هدنیآ رد  ینامیشپ  مدع  (4

: هک نیا  هتکن  نیرخآ  و 

رما رد  یهاگآ  سپ  .تسا  جاودزا  ندوب  یقطنم  ناسنا و  تیارد  لقع و  یهناشن  نتشادرب ، مدق  هناهاگآ 
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.تسا ترورض »  » کی جاودزا ،
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نتشادرب مدق  هناهاگآ  - 2

؟ تسا بجاو  یعرش  رظن  زا  جاودزا  ایآ 

هدیدنـسپ هیحور  نیا  ردـقچ  متفگ : مدوخ  اب  مدرک و  نیـسحت  ار  وت  لد  رد  مدـش و  لاحـشوخ  یلیخ  مدـناوخ ، ار  تلاوس  نیا  یتقو 
دریذپب ار  نآ  تسا ، دنوادخ  دنسپ  دروم  یهلا و  فیلکت  دیمهف  هک  یتقو  دشاب ، هتـشادن  تسود  ار  يراک  رگا  یتح  ناسنا  هک  تسا 

.دروآ دهاوخ  شیپ  یبوخ  ریخ و  يدرف  نینچ  يارب  مه  نابرهم  دنوادخ  کش  نودب  .مشچ  دیوگب  و 

جاودزا رثا  رب  رگا  دـنک و  جاودزا  تسا  دـکؤم  بحتـسم  دراد ، ار  مزال  طیارـش  تساـیهم و  شجاودزا  هنیمز  هک  یـسک  خـساپ : اـما 
.دنک مادقا  جاودزا  يارب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ینعی  دوشیم ؛ بجاو  شیارب  رما  نیا  دتفیب ، هانگ  هب  ندرکن 

ص:13
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نتشادرب مدق  هناهاگآ  - 3

هراشا - 1

جاودزا ياههزیگنا  فادها و  دیاوف ،

مدق هار  نیا  رد  دیاب  ياهزیگنا  هچ  اب  ناوج  کی  دراد و  ياهدـیاف  هچ  جاودزا  ینادـب  یهاوخب  هک  مهدـیم  قح  وت  هب  مبوخ ! تسود 
.ینک ادیپ  جاودزا  يارب  ار  يددعتم  دیاوف  یناوتیم  هعلاطم ، تقد و  رـصتخم  اب  تسین و  تخـس  یلیخ  لاوس  نیا  خـساپ  اما  دراذـگب ،

.منکیم هراشا  دروم  هد  هب  اجنیا  رد  نم 

یهلا تمحر  بلج  دنوادخ و  هب  برقت  . 1 - 2

( مالـسلاهیلع  ) قداص ماما  »(1) و  تسین جاودزا  زا  رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  رد  ییانب  چـیه  مالـسا  رظن  زا  : » دـناهدومرف نامزیزع  ربمایپ 
(2)« .دیامن تاقالم  حلاص  رسمه  نتشاد  اب  دنک ، تاقالم  هزیکاپ  كاپ و  تلاح  اب  ار  ادخ  دهاوخیم  هک  ره  : » دنیامرفیم

لماـش ار  شدوخ  فطل  تمحر و  مه  دـنوادخ  هدرک و  دونـشوخ  شدوخ  زا  ار  دـنوادخ  دـنک ، جاودزا  سک  ره  دوشیم  مولعم  سپ 
: دناهدومرف مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  .درک  دهاوخ  شرسمه  وا و  لاح 

: دوشیم لزان  یهلا  تمحر  زاب و  تمحر  هب  نامسآ  ياهرد  عقوم  راهچ  رد  »

؛ ناراب شراب  ماگنه  ( 1

؛ هبعک یهناخ  رد  ندش  زاب  ماگنه  ( 2

؛) تبحم يور  زا   ) نیدلاو تروص  هب  دنزرف  ندرک  هاگن  ماگنه  ( 3

ص:14

ص 22. ج103 ، راونالاراحب ، [ 1 - ] 1
ص18. ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 2 - ] 2
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(1)« .جاودزا ماگنه  ( 4

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تنس  هب  لمع  . 2 - 3

تهابـش ترـضح  نآ  هب  سک  ره  دنتـسه و  هلآ ) هیلعهللایلـص و   ) ادـخ لوسر  اـم ، یهمه  يارب  لاـمک  يوـگلا  نیرتلماـک  نیرتـهب و 
دیکأت دروم  مهم و  یتنـس  جاودزا  تنـس  ترـضح ، نآ  زاسناسنا  ياههویـش  اهتنـس و  نیب  رد  .تسا و  رتلماـک  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب 

.تسا

نم زا  دـنادرگ ، يور  نـم  تنـس  زا  سک  ره  سپ  تـسا ؛ نـم  تنـس  جاودزا  : » دـندومرف هـک  تـسا  فورعم  ترــضح  یهلمج  نـیا 
(2)« .تسین

( دنوادخ هب  تبسن  رتهب  یگدنب   ) نید ظفح  . 3 - 4

دهدیم و شیازفا  ار  ناسنا  دـهعت  يریذپتیلوئـسم و  تسا ، يزیرغ  یفطاع و  ياهزاین  عفر  زاسهنیمز  هک  نیا  رب  هوالع  رـسمه  نتـشاد 
.دنک شالت  رتشیب  اهشزغل  زا  دوخ  ظفح  رد  دنادب و  رسمه  تناما  ار  دوخ  صخش ، هک  دوشیم  ببس 

يارب دنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیاب  سپ  تسا ، هدومن  ظفح  ار  دوخ  نید  زا  یمین  دـنک ، جاودزا  سک  ره  : » دـنیامرفیم نامزیزع  ربمایپ 
(3)« .رگید همین  ظفح 

.دنناسریم نامیا   لامک  هب  ار  ناسنا  دنوش ، عمج  مه  اب  رگا  اوقت  جاودزا و  ایوگ  هک  میمهفیم  ترضح  مالک  زا 

ناطیش ياه  هسوسو  اه و  ماد  زا  رتشیب  تینوصم  . 4 - 5

؛ دنکیم هدافتسا  ناسنا  حور  هب  ندز  بیسآ  يارب  یتصرف  ره  زا  تسوا و  نیمک  رد  هراومه  ناسنا و  نمشد  ناطیـش  هک  تسین  یکش 
رد ار  ناوج  جاودزا ، .دنکیم  عمط  رتشیب  تسا ، رتتخس  وا  يارب  یناسفن  ياهسوه  ندرک  راهم  هک  درجم  ناوج  هب  ناطیش  ًانئمطم  اما 

ص:15

ص221. ج100 ، راونالاراحب ، [ 1 - ] 1

ص221. ج100 ، راونالاراحب ، [ 2 - ] 2
ص219. راونالاراحب ، [ 3 - ] 3
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.دوشیم رتراوشد  وا  هب  ناطیش  یسرتسد  هک  نانچ  دهدیم  رارق  دنلب  ياهلق 

زا مشچ  رت  تحار  دنکیم  کمک  جاودزا  هک  دییامن  مادـقا  دـیراد ، جاودزا  ناوت  رگا  ناناوج ! يا  : » دـندومرف نامزیزع  ربمایپ  نیا ، زا 
(1)« .دیشاب نمادکاپ  دیشوپب و  مارح 

کین لامعا  ندش  رت  دنمشزرا  . 5 - 6

درجم درف  هک  نیا  زا  تسا  رتدنمـشزرا  دناوخیم ، هدرک  جاودزا  درف  هک  زامن  تعکر  ود  : » یـشاب هدینـش  ار  تیاور  نیا  مه  وت  دـیاش 
(2)« .دریگب هزور  ار  زور  دیامن و  تدابع  ار  بش 

؛ دنکیم نشور  ار  هلئسم  هتکن ، ود  هب  هجوت  اما  تسیچ ؟ توافت  نیا  لیلد  یسرپب  ادتبا  تسا  نکمم 

؛ دنک یلاخ  تدابع  يارب  ار  دوخ  تقو  تسا  رتراوشد  شیارب  دراد و  يرتشیب  تیلوئسم  تیلوغشم و  لهأتم  درف  هکنیا  لوا 

هچ تسا و  ناطیـش  موجه  ضرعم  رد  رتشیب  اهدرواتـسد  نیا  اما  دراد ، وا  يارب  یناوارف  ياهدرواتـسد  درجم ، درف  تدابع  هکنیا  مود 
.دشاب رتیندنام  لهأتم  درف  تدابع  كدنا  نامه  اما  دور ، رده  هب  هانگ  باکترا  ناطیش و  یهسوسو  اب  وا  تامحز  اسب 

يونعم يدام و  يزور  ندش  ناوارف  . 6 - 7

دنوادـخ تسا و  روآیزور  جاودزا  دریگیم ، رارق  يداصتقا  يانگنت  رد  ناسنا  جاودزا ، اب  هک  دـسریم  نهذ  هب  ادـتبا  رد  هچنآ  فالخرب 
.دهدیم شیازفا  ار  وا  يزور  دراد و  يرتشیب  فطل  دنکیم ، جاودزا  هک  یسک  هب  تسا ، ناگدنب  یهمه  یهدنهدیزور  هک  نابرهم 

« .دهدیم شیازفا  ار  يزور  جاودزا ، هک  دینک  رایتخا  هداوناخ  لها و  : » دندومرف هلآ ) هیلعهللایلص و   ) ادخ لوسر 

ص:16

ص14. مالسا ، رد  جاودزا  - 1
.حاکنلا باتک  هعیشلالئاسو ، [ 2 - ] 2
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لامک ریسم  ندومیپ  رد  رای  نتفای  . 7 - 8

يرایسب دیاوف  هلق ، هب  ندیسر  ریسم و  نیا  ندومیپ  رد  بوخ  رای  کی  نتشاد  مینک ، هیبشت  دنلب  ياهلق  هب  رگا  ار  یتخبشوخ  تداعس و 
تـسد يرگید  دزغلب ، یکی  ياپ  رگا  دیآیم ؛ مشچ  هب  رتمک  هار  یتخـس  هجیتن  رد  دنکیمن و  يدرـسلد  ییاهنت و  ساسحا  ناسنا  دراد :

.دنربیم تذل  رتشیب  ولج  هب  ور  تکرح  نیا  زا  تشاد و  دنهاوخ  ملاس  تباقر  دریگیم ؛ ار  وا 

هنوگچ ارهز  : » دندیسرپ ناشیا  زا  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  ناشرسمه  فیصوت  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینموملاریما  نخـس  تسابیز  هچ 
« .ادخ یگدنب  ریسم  رد  تسا  يروای  بوخ  وا  : » دندرک هضرع  تسامش »؟ يارب  يرسمه 

یحور شمارآ  . 8 - 9

زا رود  هناورپ  لگ و  زا  رود  لبلب  هک  هنوگ  نامه  .دـسریم  شمارآ  هب  دوشیم و  لماک  رـسمه  اـب  هک  تسا  ياـهنوگ  هب  ناـسنا  تقلخ 
هنوگ ره  تشاد و  دـنهاوخن  لماک  شمارآ  گنهامه ، اـپمه و  بوخ و  رـسمه  نتـشاد  نودـب  مه  ناـسنا  درادـن ، رارق  مارآ و  عمش ،

.دهدیم شمارآ  ناسنا  هب  تقوم  صقان و  تروص  هب  يرگید  یهدنهد  نیکست 

: دیامرفیم مور  هروس  یهیآ 21  رد  هک  مینکیم  تشادرب  ناسنا  قلاخ  مالک  زا  ار  تقیقح  نیا 

« .دیریگب مارآ  وا  رانک  رد  هک  دیرفآ  يرسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  تمظع  ياههناشن  زا  «و 

هب شمارآ  یهلیـسو  نیمه  تسا  نکمم  مینکن ، لمع  وا  هب  دوخ  یهلا  فیاـظو  هب  اـی  دوشن  مزـال  تقد  رـسمه  باـختنا  رد  رگا  هتبلا 
.مینک شنزرس  دیابن  ار  نامدوخ  زج  یسک  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، لیدبت  بارطضا  لماع 

كاپ لسن  حلاص و  دنزرف  . 9 - 10

ص:17
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: دریگ تروص  تسا  نکمم  تراجت  هنوگ  ود  نآ  رد  هک  تسا  ياهناختراجت  ایند 

؛...  تشذگ و وفع و  رامیب ، تدایع  هقدص ، نوچمه  تسام : حلاص  لامعا  نامه  هک  هدزاب ، دوز  تدم و  هاتوک  فلا )

.دراد همادا  نآ  باوث  مه  ناسنا  گرم  زا  دعب  یتح  هک  ناتسرامیب  هسردم و  نتخاس  لثم  یمئاد ؛ اما  هدزاب  رید  تدم و  دنلب  ب )

یهیام یکدوک  نامز  رد  دناوتیم  هک  يدنزرف  تسا  ؛ حلاص  دنزرف  تیبرت  هناختراجت ، نیا  رد  تدم  دـنلب  يراذگهیامرـس  نیرتهب  اما 
تـسد ياصع  نیدـلاو  يریپ  نارود  رد  و  زوسلد ، يروای  رواشم و  یناوج  نارود  رد  ردام ، ردـپ و  طاشن  هداوناـخ و  نوناـک  یمرگ 

اب مهم ، تراجت  نیا  یهیامرـس  .دیازفیب  نآ  رب  یتح  دـهد و  همادا  ار  ناشبوخ  ياهراک  مه  ردام  ردـپ و  گرم  زا  سپ  دـشاب و  نانآ 
.دنامیم هدوشگ  نانچمه  ناسنا  تاریخ  یهدنورپ  دباییم و  موادت  ناسنا  لسن  جاودزا ، اب  .دوشیم  لصاح  جاودزا 

تالامک نیرمت  هنیمز ي  نیرتهب  .10 - 11

ناـسحا و يریذـپ ، تیلوئـسم  .تخاـس  رواـب  درک و  نیرمت  نآ  رد  ار  اـهیبوخ  همه  ناوـتیم  هک  تـسا  یکچوـک  یهعماـج  هداوناـخ ،
میهد هیده  نامدنزرف  رـسمه و  هب  لوا  میناوتیم   ار  بوخ  یگژیو  اههد  نارگید و  ياطخ  زا  تشذگ  مشخ ، ندروخورف  یناسرریخ ،

نامزیزع ربماـیپ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  .مینک  راـتفر  ییاـبیز  یبوخ و  هب  ناـنطومه  یهمه  اـب  هعماـج  رد  هک  میوش  هداـمآ  و 
« .دشاب نیرتهب  شاهداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امش  ِنیرتهب  : » دناهدومرف

ص:18
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جاودزا نافلاخم  لیالد  - 4

هراشا - 1

تسد ای  دنرادن  جاودزا  دصق  وت  لثم  یناسک  وت و  هک  مراد  لوبق  .يراد  یلیالد  ندرکن  جاودزا  يارب  يدوب  هتـشون  یمارگ ! تسود 
ردـقچ لیالد  نیا  هک  مینیبب  دـیاب  اـما  دـیاهدرک ، عناـق  ار  دوخ  اـهنآ  اـب  دـیراد و  یلیـالد  دوخ  نهذ  رد  دنتـسین ، جاودزا  رکف  هب  مک 

.تسا یقطنم 

وا رظن  فالخ  رب  یلیالد  نارگید  یلو  دسریم ، ياهجیتن  هب  دوخ  نهذ  رد  ناسنا  هک  دـیآ  شیپ  ییاهتیعقوم  تسا  نکمم  یگدـنز  رد 
نآ اسب  هچ  دراذگب ؛ نایم  رد  زوسلد  دهعتم و  هاگآ و  رفن  دنچ  اب  ار  دوخ  رکف  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسرد  هار  دراوم ، نیا  رد  .دنراد 

اب دشاب ، هدـش  مهوت  راچد  وا  رگا  ای  دوش ؛ رجنم  شیاشگ  هب  یناسآ  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یلح  هار  دـیامنیم ، تسب  نب  وا  نهذ  رد  هچ 
.دوش نامرد  تروشم 

.دشاب دیفم  تیارب  دیاش  منکیم ، هراشا  نآ  خساپ  جاودزا و  نافلاخم  لیالد  نیرت  مهم  هب  شخب ، نیا  رد 

سرت لوا : لیلد  - 2

، دماجنیب تسکـش  هب  مه  ام  یگدنز  ادابم  دنیوگیم  دنوشیم و  سرت  راچد  نارگید ، ياهجاودزا  ِتسکـش  قیداصم  ندید  اب  اهیـضعب 
.دشاب هدش  کیدزن  ماوقا  ِریگنابیرگ  تسکش  نیا  رگا  هژیو  هب  مینکن ؛ جاودزا  ًالصا  هک  رتهب  هچ  سپ 

: دوشیم هیصوت  دنچ  دارفا  نیا  هب  خساپ :

ًالومعم هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دننک و  هاگن  قفوم  ياهیگدنز  هب  يرگن : تبثم  ( 1

ص:19
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رتـشیب زورما  دـنیوگیم  دـتفیب ، قاـفتا  فداـصت  هاـجنپ  ياـهداج  رد  زور  کـی  رگا  ًـالثم  .دـننیبیم  رتدوز  ار  یفنم  طاـقن  اهتــسکش و 
ارچ .دناهدیسر  دصقم  هب  يرطخ  چیه  نودب  وردوخ  رازهدنچ  زور  نامه  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، فداصت  هداج  نیا  رد  اهوردوخ 

رورم نهذ  رد  ار  قفوم  ياهجاودزا  دیاب  تسا ؛ روطنیمه  مه  جاودزا  میـشاب ؟ اهقفوم  نآ  زا  ام  مینکن  یعـس  مینیبن و  ار  رازهدنچ  نآ 
.درک

ییاسانـش اب  ات  دـشاب ، یبوخ  تربع  بابـسا  دـناوتیم  دـنکیم ، تحاران  ار  ام  هک  لاـح  نیع  رد  نارگید ، ياهتـسکش  يزومآـتربع : ( 2
.میشاب هتشاد  یملاس  یگدنز  میناوتب  اههنیمز ، نآ  زا  زیهرپ  نانآ و  تسکش  لماوع 

سپ دشاب ، ام  مادقا  عنام  نارگید  تسکش  رگا  .دناهدروخ  تسکش  نآ  رد  یـضعب  هک  تسین  جاودزا  اهنت  لکوت : هفیظو و  ماجنا  ( 3
هچ سپ  ...و  دناهدش ، تسکـشرو  یـضعب  نوچ  مینکن ، مه  تراجت  دناهدرک ، فداصت  یـضعب  نوچ  مینک ، یگدـننار  دـیابن  زگره 

مینک لکوت  نابرهم  اناوت و  دنوادخ  هب  هفیظو ، ماجنا  زا  سپ  ییاسانـش و  ار  تسرد  نیناوق  لوصا و  ياهنیمز  ره  رد  دیاب  درک ؟ دـیاب 
.میهد همادا  دوخ  هار  هب  و 

يدنسپ لکشم  مود : لیلد  - 3

، مادنا بسانت  ییابیز ، رد  هک  دنهاوخیم  يرسمه  .دننارورپیم  دوخ  نهذ  رد  یلایخ  صاخ و  یطیارش  دندنسپ ، لکشم  نوچ  اهیـضعب 
دمآرس اهنیا  یهمه  ...و  تشذگ  ربص و  لمحت و  یگدنز ، ياهرنه  يرادرسمه و  تلاصا ، هداوناخ و  تیارد ، لقع و  شناد ، ملع و 

.دشاب تسیب  شاهرمن  حالطصا  هب  و 

زا لبق  سپ  .میراد  راکورـس  اهتیعقاو  اب  هکلب  میزاسیمن ، ملیف  میتسین و  ایور  باوخ و  رد  ام  هک  دنالفاغ  هتکن  نیا  زا  دارفا  نیا  خساپ :
ار يدارفا  نینچ  نامدوخ  ناگتسب  هداوناخ و  رد  ای  میتسه ؟ یتازایتما  نینچ  ياراد  نامدوخ  ام  ایآ  هک  مینیبب  دیاب  زیچ  ره 

ص:20

جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ میراد نارگید  زا  تاعقوت  نیا  هک  میسانشیم ،

هتـشاد ار  تالامک  يارب  هیلوا  یهیامرـس  هک  ردق  نیمه  میراد و  دشر  يزاسدوخ و  حالـصا ، هب  زاین  ام  یهمه  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
هتبلا .مینک  زاغآ  ار  یگدنز  هیلوا ، یهیامرـس  نیمه  اب  دیاب  دسر و  یم  هار  زا  دنوادخ  يرای  دوش ، نآ  یهمیمـض  مه  تمه  میـشاب و 

، دش زارحا  رظن  دروم  درف  دهعت  قالخا و  نامیا ، هک  هاگره  نیاربانب ، میریگن ، رظن  رد  ار  اهلقادـح  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا 
.دنکیم مورحم  رگید  ياهریخ  زا  ار  ام  هک  میراذگب  رانک  ار  يدنسپلکشم  يریگتخس و 

لیم قباطم  هک  ار  یـسک  منارتخد  يارب  نم  متـشون : ياهمان  رد  ترـضح  هب  : » دنکیم لقن  مالـسلاهیلع )  ) داوج ماما  ناتـسود  زا  یکی 
هیلعهللایلـص و  ) ادخ لوسر  اریز  تسین ، مزال  تقد  ردق  نیا  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح  نآ  تسیچ ؟ مفیلکت  .متفاین  دـشاب ، مدوخ 

یهنیس هب  در  تسد  دوب ، دنسپ  دروم  شقالخا  نید و  هک  دیبوک  ار  امش  یهناخ  ِرد  راگتـساوخ  ناونع  هب  یـسک  رگا  : » دندومرف هلآ )
(1)« .دیاین دوجو  هب  نیمز  رد  داسف  ات  دینزن  وا 

نیدلاو هب  کمک  موس : لیلد  - 4

.دننکیم يراددوخ  جاودزا  زا  دنشاب ، نانآ  ناسریرای  هک  نیا  یهناهب  هب  دنراد ، ریپ  ردام  ای  ردپ  هک  يدارفا  یهاگ 

: دهدیم سکع  یهجیتن  یهاگ  تسین و  هدننک  عناق  لیلد  نیا  ریز ، للع  هب  خساپ :

رتشیب تسا و  نانآ  یحور  شجنر  ثعاب  یهاـگ  راـک  نیا  دـنراد ، ار  دوخ  نادـنزرف  جاودزا  يوزرآ  رداـم  ردـپ و  هک  اـج  نآ  زا  ( 1
؛ دننیبیم بیسآ 

؛ دوب ردام  ردپ و  تمدخ  رد  ار  یصخشم  ياهتعاس  تسرد ، يزیرهمانرب  اب  مه  جاودزا  زا  دعب  ناوتیم  ( 2
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ردام ای  ردپ  کمک  هب  مه   نامرسمه  تسا  نکمم  دشاب ، عرش  روتسد  قبط  رسمه ، اب  راتفر  دوش و  شنیزگ  یتسرد  هب  رسمه  رگا  ( 3
؛ دنشاب نیدلاو  ِناسریرایرفن  ود  رفن ، کی  ياج  هب  ددرگ و  دنمهقالع  ام 

تـسا هدـش  هدـهاشم  یهاگ  دـنکیم و  رترثوم  رتریذـپلد و  ار  نیدـلاو  هب  کـمک  قفوم ، جاودزا  زا  دـعب  یناور  یحور و  شمارآ  ( 4
دنتسه و تحاران  هتسخ و  یحور  تهج  زا  نطاب و  رد  دننکیم ، تمدخ  رهاظ  هب  هچ  رگ  دناهدرکن ، جاودزا  ببس  نیا  هب  هک  يدارفا 

.دوشیم نانآ  تمدخ  ندش  صلاخان  نیدلاو و  شجنر  ببس  هلأسم  نیا 

يزاس دوخ  لامک و  هب  ندیسر  مراهچ : لیلد  - 5

.مینکیم جاودزا  هب  مادقا  میدیسر ، یلاع  تاجرد  هب  یقالخا  ینامیا و  تهج  زا  تقو  ره  میاهدشن ؛ لماک  زونه  ام  دنیوگیم : یخرب 

.تسین یقطنم  تفگ ، مهاوخ  هک  یللع  هب  جاودزا ، نافلاخم  لیلد  نیا  خساپ :

تاجرد دـنیبیم  دور ، رتالاب  ناسنا  هچره  .تسا  رایـسب  تسد  يالاب  تسد  فورعم ، لوق  هب  دراد و  یتاجرد  يزاـسدوخ  لاـمک و  (1
ياههلق یهمه  ندومیپ  راـظتنا  هب  ناوتیمن  سپ  .دوشیمن  ماـمت  لـحارم  نیا  تسا و  هدیـسرن  هجرد  نآ  هب  وا  زونه  هک  تسه  يرتـالاب 

.تسشن لامک 

هک دـسریمن  هجیتن  نیا  هب  زگره  ببـس  نیمه  هب  دوشیم و  دوخ  فعـض   طاقن  هجوتم  رتشیب  دـنک ، يزاسدوخ  رتشیب  ناـسنا  هچ  ره  (2
«. ماهدش لماک  نم  »

.دشاب ریسم  نیا  رد  هارمه  نیرتهب  دناوتیم  بوخ  رسمه  تسا و  ناسنا  دشر  زاسهنیمز  لامک و  نابدرن  دوخ  جاودزا ، (3

نیمک و  دنتـسه ، تیونعم  لاـبند  هب  هک  یناـسک  هتخاـس و  دوخ  دارفا  ریـسم  رد  يدـج  رطخ  ود  هراوـمه  سفن ، ياوـه  ناطیـش و  ( 4
یمکحم رگنس  جاودزا  .دننزب  هبرض  نانآ  هب  ات  دناهدرک 
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.تساهشروی نیا  لباقم  رد 

هنوگچ سپ  دناسرب ؛ هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ادخ لوسر  تنـس  هب  لمع  دنوادخ و  زا  تعاطا  یهبترم  هب  ار  ام  دـیاب  تالامک  یهمه  ( 5
!؟ دیسر لامک  هب  ترضح  نآ  دیکأت  هب  یهجوت  یب  جاودزا و  رما  رد  نامزیزع  ربمایپ  یعطق  تنس  كرت  اب  ناوتیم 

یبلط تحار  مجنپ : لیلد  - 6

؛ میتسه تحار  نآلا  مینک ؟ داجیا  تیدودحم  دوخ  يارب  میزادنیب و  رسدرد  هب  ار  دوخ  تهجیب  دیاب  ارچ  دنیوگیم : ناناوج  زا  یـضعب 
.میشاب وگخساپ  یسک  هب  تسین  مزال  میهد ، ماجنا  راک  ره  میورب ، اجره 

حیرفت يزاـب و  هب  ناـبایخ  هچوک و  رد  دـنک و  اـهر  ار  سرد  رگا  تسا ، قفوم  شناد  ملع و  بسک  رد  هک  یقفوم  زومآـشناد  خـساپ :
راک و زا  تسد  رگا  دـنکیم ، تمدـخ  هعماج  داصتقا  هب  تمحز  شالت و  اب  هک  مه  یقفوم  رگتعنـص  اـی  رجاـت  .تسا  رتتحار  دزادرپب ،

اهتمحز نیا  لوبق  هب  ار  نانیا  دنراد ، هک  ییالاو  دنمـشزرا و  ياهفدـه  اما  .تسا  رتتحار  دزادرپب ، ینارذـگ  شوخ  هب  درادرب و  شالت 
وچ ناد  تحار  جـنر ، : » رعاش لوق  هب  .دـننادیم  تمحر  هن ، هک  تمحز  ار  اهراک  نیا  مهم ، ياههجیتن  نآ  لباقم  رد  تسا و  هتـشاداو 

«. گرزب دش  دصقم 

زگره ینک ، تقد  مدرک ، يروآداـی  تاـهمان  هب  خـساپ  موـس  شخب  رد  تسه و  جاودزا  رما  رد  هـک  یلاـعتم  فدـه  هد  هـب  رگا  سپ 
.تسا شوخ  شرخآ  همانهاش  هک  ریگب ، رظن  رد  ار  راک  نایاپ  نیاربانب ، .تسناد  یهاوخن  تیدودحم  تمحز و  ار  جاودزا 

ندوب هزیگنا  یب  مشش : لیلد  - 7

.میرادن راک  نیا  يارب  ياهزیگنا  چیه  هک  ام  مینک ؟ جاودزا  دیاب  ارچ  ًالصا  دنیوگیم  مه  ياهدع 
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: تسا زیچ  ود  يراک  ره  رد  هزیگنا  نتشادن  للع  نیرتمهم  خساپ :

؛ یهاگآ مدع  ( 1

.رگید ياههار  زا  ناربج  ( 2

زا تسا ، راک  جـیاتن  زا  هک  تاناکما  لوپ و  ای  دـنادیمن  ار  راک  شزرا  ای  درادـن ، ندرک  راـک  يارب  ياـهزیگنا  هک  یـسک  لاـثم ، يارب 
.تسوا رایتخا  رد  رگید  یهار 

رد نارگید  ای  دروآ  تسد  هب  ار  مزال  یهاگآ  تروشم ، وج و  وسرپ  هعلاطم ، اب  دیاب  درادـن ، یهاگآ  یـصخش  رگا  مه  جاوزا  رما  رد 
مه رگید  ياههار  زا  دیآیم ، تسد  هب  جاودزا  اب  هک  ار  یشمارآ  یفطاع و  یهطبار  دنکیم  نامگ  رگا  ات   دنیامن ، کمک  وا  هب  هار  نیا 

دـننکیم و لـمحت  ار  وا  یتدـم  اـت  تسود  ردارب و  رهاوخ و  نیدـلاو و  تسین و  یتسرد  یهویـش  نیا  دـنادب  دروآ ، تسد  هب  دـناوتیم 
.دیامن مادقا  راک  نیا  هب  دوخ  بسانم  تقو  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  .دشاب  هداوناخ  لیکشت  لالقتسا و  رکف  هب  دیاب  هرخالاب 
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جاودزا عناوم  - 5

هراشا - 1

هک تسا  نیا  مهم  یهتکن  اما  درک ، جاودزا  ناوتیمن  اهنآ  دوجو  اب  تسا و  جاودزا  عنام  لئاسم  یـضعب  هک  مراد  لوبق  مزیزع ! تسود 
کی هب  هغدـغد  نیا  دوشیم و  رتتخـس  زور  هب  زور  راک  دوریمن و  نیب  زا  جاودزا  هب  زاین  میزیهرپب ، جاودزا  زا  عناـم ، نآ  ببـس  هب  رگا 

اب  - رگید یتدم  ات  عنام  نیا  هک  دوش  تحار  ناملایخ  ات  میزیرب ، عنام  عفر  يارب  ياهمانرب  دیاب  سپ  .دـش  دـهاوخ  لیدـبت  يرکف  هرگ 
.دشدهاوخ فرطرب  دنوادخ - فطل 

.منکیم هراشا  نآ  عفر  يارب  يداهنشیپ  یهمانرب  جاودزا و  عناوم  نیرتمهم  هب  نونکا 

يراکیب . 1 - 2

.دراد لحهار  اما  تسا ، جاودزا  عنام  هک  تسا  یقطنم  لیالد  دودعم  هلمج  زا  يراکیب ،

هتکن ود  هب  هجوت  اـما  مینک ، تروشم  هاـگآ  دارفا  اـب  قیقحت و  يدـج  روط  هب  دـیاب  ادـتبا  بساـنم ، لغـش  ندرک  ادـیپ  يارب  داهنـشیپ :
: تسا يرورض 

يزور بسک  يارب  شالت  مینادب  هکلب  میشابن ، الاب  دمآرد  اب  لغاشم  ای  ینیـشن - زیم  تشپ  لثم   – تحار ياهراک  رکف  هب  طقف  فلا )
ًاتبـسن راک  یهنیمز  هک  نیمه  میـشاب و  عناق  ب ) تسا  ؛ دـنوادخ  اب  تکرب  دـیآیم و  رامـش  هب  راختفا  تداـبع و  یعون  تسا و  بجاو 

هدـنیآرد جاودزا ، تکرب  هب  هللاءاشنا  ات  مینک ، لکوت  دـنوادخ  رب  هدرک و  مادـقا  جاودزا  يارب  دـش ، مهارف  لقادـح  قوقح  بسانم و 
.دوش رتهب  ام  يراک  طیارش 
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تاناکما نتشادن  . 2 - 3

یتاناکما چیه  میدرک و  عورـش  رفـص  زا  یگدنز  زاغآ  رد  ام  : » دـنیوگیم ناشدوخ  هک  نیا  اب  اهردام  اهردـپ و  زا  يرایـسب  هنافـسأتم 
ناوج لسن  دـنراد  عقوت  دـسریم  هک  ناشنادـنزرف  هب  تبون  اما  دـش ،» تسرد  زیچ  همه  درک و  فطل  دـنوادخ  مک  مک  یلو  میتشادـن ،

.دنراد ار  رگید  تاناکما  وردوخ و  یصخش ، هناخ  نتشاد  عقوت  ناشرتخد  راگتساوخ  زا  دنشاب و  هتشاد  زیچ  همه 

زونه اما  هدش ، مهارف  شیارب  مه  راک  یهنیمز  تسین و  لبنت  رورپ و  نت  دراد و  ار  ندرک  راک  تماهش  تأرج و  یناوج  رگا  داهنشیپ :
.مینک کمک  وا  هب  جاودزا  نتفرگرس  يارب  دیاب  درادن ، ناوارف  تاناکما  دایز و  دمآرد 

ياهیتخـس يروآدای  زین  لمحت و  تعانق و  سرد  نتخومآ  جاودزا و  رما  نتفرگ  ناسآ  اـب  دـیاب  رـسپ  یهداوناـخ  رتخد و  یهداوناـخ 
هک دننادب  دننک و  مهارف  ناوج  ود  يارب  ار  هداس  یگدنز  یهنیمز  تسا ، هدـش  لیدـبت  یناسآ  هب  دـنوادخ  يرای  اب  هک  دوخ  یگدـنز 

یلاح رد  تسا ؛ هدش  نامگدب  ادخ  هب  دـنکن ، جاودزا  هقفن  جرخ و  سرت  زا  سک  ره  : » دـناهدومرف هلآ ) هیلعهللایلـص و   ) مرکا ربمایپ 
« .دنادرگیم زاینیب  دوخ  تیانع  زا  ار  امش  دنوادخ  دیشاب ، ریقف  رگا  هک  دینک  جاودزا  دیامرفیم : نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک 

جاودزا : » دـناهدومرف ناـمزیزع  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  تسا ؛ ناـسنا  يزور  شیازفا  لـماوع  زا  یکی  شدوخ  جاودزا  رگید ، يوس  زا 
(1)« .تسا يزور  ببس  امش  يارب  رسمه  اریز  دینک ،

رد نودب  ار  هار  ِقیفر  ترفاسم ، يارب  هک  روط  نامه  منک : لقن  تیارب  ار  مگرزب  ناداتسا  زا  یکی  نخس  هک  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
نامه هک  ار  دئاوز  مامت  دیاب  مه  جاودزا )  ) رما نیا  رد  مینکیم ، باختنا  ندوب  رفسشوخ  ساسا  رب  طقف   ...و و  تافیرشت  نتفرگ  رظن 
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.میهدن رییغت  ار  ندرک  یگدنز  تسرد  یهویش  میراذگب و  رانک  دنتسه ، عناوم 

تیاهن اب  تافیرـشت ، نودب  هداس و  یلیخ  طرـش و  دیق و  چیه  نودب  ناشردام  ردـپ و  رانک  رد  رـسپ  رتخد و  هک  روط  نامه  نیاربانب ،
، دـناهدوب مه  رانک  رد  شیالآ  یب  هداس و  ...و  ینامهم  هب  نتفر  اـی  ترفاـسم  دـصق  هب  مه  یهاـگ  دناهتـسیز و  تبحم  رهم و  اـفص و 
رد تالمجت ، تافیرـشت و  یهمه  فذـح  اب  قیفر  ود  ناونع  هب  دـیاب  دـننک ، جاودزا  مه  اب  دـنهاوخیم  هک  يرـسپ  رتخد و  مه  نونکا 

اراوگ و یگدـنز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دـنبای  اقترا  رگید  سـالک  هب  یـسالک  زا  طـقف  دنـشاب و  یبوخ  رفـسمه  یگدـنز  ریـسم 
.دنسریم تسا - جاودزا  یلصا  فده  هک   - شمارآ هب  دئاز ، دراوم  زا  زیهرپ  اب   اریز  دوشیم ، شخبتذل 

ام يولگ  زا  شوخ  بآ  یگدـنز  رد  میراذـگن ، رانک  ار  یمـشچمه  مشچ و  لطاب و  ياهوزرآ  تالمجت و  تافیرـشت ، رگا  هصالخ ؛
.تفر دهاوخن  نییاپ   

لیصحت . 3 - 4

.دننادیم دوخ  جاودزا  يارب  یعنام  ار  یلاع  تالیصحت  نارسپ ، زا  یضعب  نارتخد و  زا  يرایسب 

تیولوا هک  ارچ  دننک ؛ در  ار  وا  دیابن  دنراد ، هجوم  لوبقم و  يراگتـساوخ  دنـسریم و  جاودزا  نس  هب  هک  یماگنه  نارتخد  داهنـشیپ :
یتمدخ ناوت  یگدامآ و  نآ  رانک  رد  دهد و  ماجنا  لماک  ار  هفیظو  نیا  تسناوت  رگا  وا  تسا و  يردام  يرادرـسمه و  نز ، ره  يارب 

یهاوخرظن تروشم و  اب  سپـس  دنک و  جاودزا  لوا  تسا  هتـسیاش  سپ  .دزادرپب  رگید  راک  هب  هاگنآ  تشاد ، هعماج  هب  مه  ار  رتنوزفا 
لیصحت تسا  یهیدب  هن ؟ ای  تسه  هعماج  وا و  یگدنز  عفن  هب  لیصحت  یهمادا  ایآ  دنک  یسررب  زوسلد ، هاگآ و  دارفا  شرـسمه و  زا 

: دشاب دیفم  دناوتیم  طرش  دنچ  اب  ناوناب ، يارب  لیصحت  یهمادا  تسین و  دیفم  اهطیحم  یهمه  اههتشر و  یهمه  رد 
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؛ دناسرن بیسآ  يردام  يرسمه و  فیاظو  يافیا  ینعی  تسخن  تیولوا  هب  دشاب و  یضار  رسمه  . 1

؛ دشاب مزال  دیفم و  هعماج  يارب  هتشر ، نآ  . 2

؛ دنشابن یفاک  هزادنا  هب  هتشر  نآ  رد  هتسیاش  ناگتخومآشناد  . 3

؛ دننک دییأت  صصختم  دهعتم و  ناداتسا  ار  هتکن  نیا  دشاب و  هتشاد  هتشر  نآ  رد  ار  تیقفوم  اب  مأوت  لیصحت  دادعتسا  مناخ  نیا  . 4

اریز داد ، جرخ  هب  يرتـشیب  تقد  دـیاب  هتکن  نـیا  رد  دـشاب ، نـئمطم  یفنم  دراوـم  زا  شدوـخ  يریذـپانریثأت  طـیحم و  تمالـس  زا  . 5
زا اهنت  هن  هدکـشناد ، نآ  طیحم  ندوب  بسانمان  تلع  هب  یلو  دندش ، هاگـشناد  دراو  یبوخ  ياههزیگنا  اب  هک  میراد  غارـس  ار  يدارفا 

.دناهداد تسد  زا  مه  ار  دوخ  یقالخا  ياهشزرا  نامیا و  رهوگ  هکلب  دنتشگ ، فرصنم  نارگید  هب  تمدخ  رکف 

و دهد ، همادا  لیـصحت  هب  رتشیب  تینما  رطاخ و  نانیمطا  اب  دناوتیم  مناخ  دش ، زرحم  جاودزا  زا  سپ  هتفگ  شیپ  طیارـش  رگا  نیاربانب ،
.دنامن زاب  یگدنز  يالاو  فده  زا  دسرب و  دوخ  یگدنز  هب  هک  تسا  نیا  رد  حالص  هنرگ 

کی اـب  دـناوتیمن  رادـهناخ  مناـخ  کـی  رگم  تسا ؟ ریذـپناکما  هاگـشناد  رد  لیـصحت  هار  زا  طـقف  شناد  بسک  اـیآ  نیا ، رب  هوـالع 
دروم تاعوضوم  رد  دـنمفده  تاعلاطم  هب  ار  ینامز  زور  ره  مه  دـسرب و  يرداـم  يرـسمه و  فیاـظو  هب  مه  تسرد ، يزیرهماـنرب 

؟ دهد شیازفا  ار  دوخ  شنادو  ملع  هلیسو ، نیا  هب  دزادرپب و  شاهقالع 

زا هدرک و  هبساحم  ار  لیـصحت  ياهلاس  صخـشم ، يزیرهمانرب  اب  دنناوتیم  یلیـصحت ، یهتـشر  ندوب  دیفم  تروص  رد  مه  نارـسپ  اما 
دنیامن دقع  ار  دوخ  رسمه  راک ، ندش  یعطق  زا  هام  شش  زا  سپ  دنورب ؛ يراگتساوخ  هب  لاس  کی  زا  دعب   ًًالثم  هک  دننک  مولعم  ادتبا 

ات و 
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لیصحت و رانک  رد  یلغش  كرادت  اب  دنراذگب و  رـس  تشپ  ار  لیـصحت  زا  یـشخب  اهلاس  نیا  رد  و  دنـشاب ؛ دقع  رد  لاس  ود  رثکادح 
دـنوشیم و رادروخرب  يرکف  شمارآ  زا  مه  نانآ  يزیرهمانرب ، نیا  اب  .دـننک  زاغآ  ار  كرتشم  یگدـنز  نیعم  نامز  رد  یگـشیپتعانق ،

.دننامیم ظوفحم  ناطیش  ياههسوسو  زا  مه 

يزابرس . 4 - 5

هب رسپ  نوچ  دنیوگیم : رتخد  یهداوناخ  ای  تسین ؛ يربخ  جاودزا  زا  يورن ، يزابرـس  هب  ات  : » دنیوگیم ناشرـسپ  هب  ردام  ردپ و  یهاگ 
فـالتخا و شاـهداوناخ  رـسپ و  نیب  ًاـبلاغ  دوشیمن و  فرطرب  جاودزا  هب  زاـین  اـهفرح ، نیا  اـب  .میهدـیمن  رتـخد  وا  هب  هتفرن ، يزاـبرس 

فرط ود  تیاضر  شمارآ و  مه  مینکیم ، لوبق  ار  جاودزا  هدـش  باسح  يزیرهمانرب  کی  اب  دـنیوگب  رگا  اما  .دـیآیم  شیپ  يروخلد 
.دباییم شیازفا  هنیمز  نیا  رد  مادقا  تعرس  يزابرس و  هب  نتفر  یهزیگنا  مه  دوشیم و  نیمأت 

رطاخ هک  مینکیم  يراگتساوخ  لباقم ، فرط  تیحالص  طیارـش و  زارحا  زا  دعب  : » دنیوگب ناشرـسپ  هب  دنناوتیم  ردام  ردپ و  داهنـشیپ :
هک یماگنه  ینک و  مادـقا  يزابرـس  يارب  دـیاب  نآ  زا  شیپ  هک  طرـش  نیا  اب  اما  تسوت ؛ یهدـنیآ  رـسمه  رتخد ، نیا  دـشاب  عمج  وت 

دقع ار  رتخد  تشذگ ، تتمدخ  زا  هک  هام  دنچ  .مینکیم  یعطق  ار  راک  میوریم و  يراگتـساوخ  هب  ام  دش ، صخـشم  وت ، مازعا  خـیرات 
يزابرس نایاپ  زا  دعب  هلـصافالب  مینکیم و  هیهت  ار  هیلوا  تاناکما  مک  مک  مهارف و  ار  بسانم  لغـش  یهنیمز  تمدخ  لوط  رد  هدرک و 

« .ربب تدوخ  یهناخ  هب  ار  ترسمه  مسارم ، کی  يرازگرب  اب  مه 

مهارف هانگ  زا  ناـنآ  تظاـفح  طیارـش  مه  دـنراد و  شـالت  يارب  يرتشیب  یهزیگنا  ناـناوج  مه  صخـشم  یهماـنرب  نتـشاد  اـب  يرآ ،
.دوشیم

رت گرزب  ردارب  ای  رهاوخ  . 5 - 6
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وا اـت  دـنیوگیم  رداـم  ردـپ و  تسا و  هدرکن  جاودزا  زونه  شرتگرزب  ردارب  اـی  رهاوخ  اـما  دراد ، ار  جاودزا  یگداـمآ  یـسک  یهاـگ 
.ینک جاودزا  وت  دوش  یمن  دنکن ، جاودزا 

:_ _ دوشیم داهنشیپ  ییاههار  رتگرزب ، ردارب  رهاوخ و  ینس  طیارش  هب  هجوت  اب  داهنشیپ :

دیامن و ربص  یتدم  ات  رتکچوک  دـنزرف  هک  دـنکیم  باجیا  رتگرزب  تمرح  تسا ، جاودزا  فراعتم  نس  رد  رتگرزب  دـنزرف  رگا  فلا )
؛ مرادن جاودزا  دصق  دیوگب 

، دـنزادنیب ریخأت  هب  ار  رتکچوک  دـنزرف  جاودزا  دـیابن  ردام  ردـپ و  هتفر ، رتالاب  جاودزا  فراـعتم  نس  زا  رتگرزب  دـنزرف  نس  رگا  ب )
.دوش رتایهم  وا  يارب  طیارش  رتکچوک ، دنزرف  جاودزا  زا  دعب  اسب  هچ  هک  دننک  هاگآ  مه  ار  رتگرزب  دنزرف  دیاب  هکلب 

يرما جاودزا  هک  دنزاس  هاگآ  عناق و  ار  وا  ادتبا  دیاب  نیدـلاو  دـنک ، جاودزا  دـهاوخیمن  یقطنم  ریغ  لیالد  هب  رتگرزب  دـنزرف  رگا  ج )
؛ دنوشن رتکچوک  دنزرف  جاودزا  عنام  درک ، يراشفاپ  دوخ  رظن  رب  تفریذپن و  تاحیضوت  نیا  یهمه  اب  رگا  تسا و  دیفم  مزال و 

فراـعتم نس  رد  مه  رتگرزب  دـنزرف  یفرط  زا  دوب و  بولطم  رایـسب  هک  دـمآ  شیپ  ییانثتـسا  يدروم  رتـکچوک  دـنزرف  يارب  رگا  د )
، دنهدب لوق  دننک و  یعطق  ار  جاودزا  لصا  رتگرزب ، دنزرف  عالطا  نودب  یصوصخ ، ياهسلج  رد  دنناوتیم  ردام  ردپ و  تسا ، جاودزا 

یقطنم رتگرزب  دنزرف  رگا  هتبلا  .دوش  نشور  رتگرزب  رـسپ  ای  رتخد  فیلکت  ات  دنزادنیب  ریخأت  هب  یتدم  ات  ار  یمـسر  يراگتـساوخ  اما 
.دنزادنیب ریخأت  هب  ار  جاودزا  دقع و  مسارم  ًافرص  وا ، يارب  هلأسم  تیمها  نتخاس  نشور  اب  دنناوتیم  دشاب ،

يرامیب . 6 - 7

شریذـپ عنام  يرامیب  نیمه  دـنزاسب و  نآ  اب  دـیاب  تسین و  یندـشنامرد  لماک  روط  هب  هک  دـنراد  یـصاخ  يرامیب  ناناوج  زا  یخرب 
.دتفایم ریخأت  هب  نانآ  جاودزا  هجیتن  ردو  دوشیم  لباقم  فرط 

ص:30

جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


درف اب  جاودزا  اب  شاهداوناخ  ای  دوخ  هک  میهدـیم  قح  وا  هب  میراذـگب ، ملاس ) درف   ) لـباقم فرط  ياـج  هب  ار  دوخ  اـم  رگا  داهنـشیپ :
نمؤم و بوخ ، درف  اب  هک  دریذـپب  دـهاکب و  دوخ  ياههتـساوخ  زا  رامیب  درف  هک  تسا  نیا  هراچ  هار  نیاربانب ، .دـننکن  تقفاوم  راـمیب 

مه وا  ای  هتشاد  یقفومان  جاودزا  ای  دراد  يرتالاب  نس  هک  يدرف  ًالثم  دنک ؛ جاودزا  دنرادن ، ار  تبثم  ياهیگژیو  یضعب  هک  ياهتسیاش 
اب زین  وا  جاودزا  هک  تسا  هدـش  یـسک  هب  یتمدـخ  مه  دوشیم و  رتناسآ  جاودزا  رما  مه  تروص  نیارد  .تسـالتبم  يراـمیب  یعون  هب 

.دوب هدش  هجاوم  یتخس 

نیدلاو تفلاخم  . 7 - 8

؟ تسیچ وا  یهفیظو  دنشاب ، فلاخم  لیلد  ره  هب  شردام  ردپ و  اما  دشاب ، جاودزا  هب  لیام  یلیخ  یسک  رگا 

هاـگآ و دارفا  رظن  رکف و  زا  ناوـتیم  هنیمز  نیا  رد  .دراد  یلیلد  هچ  ناـشیا  تفلاـخم  هک  درک  یـسررب  قـیقحت و  دـیاب  ادـتبا  داهنـشیپ :
دننک و ادیپ  ار  بسانم  راکهار  ناشدوخ  کمک  اب  دیاب  تسا ، دنزرف  حالـص  هب  یقطنم و  نانآ  تفلاخم  رگا  .تفرگ  کمک  زوسلد 
، تسین یقطنم  نانآ  تفلاخم  رگا  اما  .دنـشاب  وا  جاودزا  تامدقم  رکف  هب  مه  نیدلاو  دنک و  ربص  دنزرف  طیارـش ، ندش  ایهم  نامز  ات 
لقاع و درف  زا  نتساوخ  کمک  اب  دنزیهرپب و  نیدلاو  هب  یمارتحا  یب  هدرکان  يادخ  لدج و  ثحب و  زا  دیاب  نادنزرف  تروص  نیا  رد 
هب ناشدـنزرف  جاودزا  اب  ار  ناشیا  تقفاوم  دـننک و  هاگآ  ار  ردام  ردـپ و  وا ، نداد  رارق  هطـساو  ناتـسود و  ای  ناگتـسب  نیب  رد  هجوم 

.دنروآ تسد 

ار قح  مه  ردام  ردپ و  دناهداد ، رارق  هطـساو  ار  هجوم  يدرف  هتـشاد و  هگن  ار  نیدلاو  مارتحا  نادنزرف  یتقو  تسا  هدـش  هبرجت  اهراب 
رگید ياهیراتفرگ  عازن و  هب  یهاگ  رتتخس و  راک  دناهدش ، لوغشم  نیدلاو  اب  لدج  هب  نادنزرف  یتقو  سکع ، هب  .دناهتفریذپ 
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.تسا هدش  رجنم 
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ندرکن جاودزا  ياهنایز  - 6

هراشا - 1

)؟ هشیم یچ  منکن  جاودزا  هگا  )

يزابرـس هب  زونه  ًالثم  تسا ، یتقوم  هلأسم  نیا  دراد و  ندرکن  جاودزا  يارب  یهجوم  رذع  یناوج  رگا  هک  ینادب  دیاب  مبوخ ! تسود 
رگا اما  .درادن  يداریا  یمیمـصت  نینچ  تروص  نیا  رد  دورب ؛ جاودزا  غارـس  هب  دـعب  دـنک و  ادـیپ  یبسانم  لغـش  تسا  رظتنم  ای  هتفرن 

.دنکیم ررض  رایسب  ًانئمطم  دنکن ، جاودزا  تسایهم ، شیارب  طیارش  هک  نیا  اب  تهج و  یب  یسک 

.منکیم هراشا  اهنایز   نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد 

ترضح نآ  تنس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  نتفرگ  هلصاف  . 1 - 2

« .تسین نم  زا  دنک ، يرود  نم  تنس  زا  سک  ره  تسا و  نم  تنس  جاودزا  : » دناهدومرف نامزیزع  ربمایپ  هک  ياهدینش  ًامتح 

ریخ و مینک ، لـمع  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ادـخ لوسر  یهیـصوت  هب  یتقو  مینادـن ، مه  ار  جاودزا  دـئاوف  اـهتمکح و  اـم  رگا  یتح  سپ 
ره : » دناهدومرف يرگید  ترابع  رد  ترـضح  نآ  هک  هژیو  هب  میاهدرک ؛ ررـض  مینک ، یهجوتیب  رگا  دش و  دهاوخ  نامبیـصن  تداعس 

(1)« .تسین نم  زا  دنکن ، جاودزا  دشاب و  هتشاد  جاودزا  تردق  هک 

هانگ هب  ندش  راتفرگ  ناطیش و  تلاخد  هنیمز ي  ندوب  مهارف  . 2 - 3

دننکیم رارف  هاـنگ  ياـههنیمز  زا  راوفـسوی  یتـقو  هک  يدرجم  ياـهناوج  اـسب  هچ  تسا ؛ راـکهنگ  يدرجم  مدآ  ره  میوگب  مهاوخیمن 
اههد هک  دنوشیم  زیزع  ادخ  شیپ  نانچ 
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یلیخ ناطیش  دهدن ، جاودزا  هب  نت  یلو  دنک ، جاودزا  دناوتب  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  .دنسر  یمن  ناشدرگ  هب  مه  لهأتم 
! دشکیم هشقن  شیارب  دنکیم و  عمط  وا  هب 

يارب تاناکما  تورث و  ایآ  دندومرف : هللا ! لوسر  ای  هن  تفگ : يرادرسمه ؟ ایآ  دندومرف : یصخش  هب  هلآ ) هیلعهللایلص و   ) مرکا ربمایپ 
(1)« .دوب یهاوخ  ناراکهانگ  زا  هنرگو  نک ، جاودزا  : » دندومرف .هلب  تفگ : يراد ؟ جاودزا 

« حلاص لامعا   » ندوب رطخ  ضرعم  رد  . 3 - 4

یناوج رگا  نک  ضرف  نونکا  .دراد  شالترپ  اشوک و  یناوج  هک  تسا  يزادـناسپ  دـننام  دـهدیم ، ماـجنا  ناـسنا  هک  یبوخ  ياـهراک 
ره ناوج  نیا  ایآ  دـشاب ، نادایـش  نادزد و  سرتسد  رد  هک  دـیامن  ناهنپ  ییاج  رد  ار  دوخ  ياهلوپ  اـما  دـنک ، راـک  دـشکب و  تمحز 

؟ درادن رارق  تقرس  رطخ  ضرعم  رد  هظحل 

رسمه یب  درف  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  رادرسمه ، صخـش  زامن  تعکر  ود  : » دناهدومرف مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
(2)« .دناوخب زامن  حبص  ات  ار  بش 

.دنک تراغ  ار  وا  ياهدرواتسد  بیرف  کی  اب  ناطیش  دیاش  اما  تسا ، دایز  وا  ياهزامن  رجا  يرآ ،  

كاپ لسن  زا  ندش  مورحم  . 4 - 5

هب دلوتم  زاتمم  يدارفا  اهناسنا ، لسن  نایم  رد  یهاگ  .تسا  كرتشم  یگدنز  درواتـسد  نیرتهب  حلاص ، دـنزرف  هک  مینادـیم  ام  یهمه 
.دنکیم مورحم  تمعن  نیا  زا  ار  ناسنا  ندرکن ، جاودزا  .دنوشیم  دنمهرهب  ناشلامعا  تاکرب  زا  مه  ناشیا  دادجا  هک  دنیآیم  ایند 

رگید ياهررض  . 5 - 6

الاب نس  رد  ینک ، جاودزا  ياهتشادن  میمصت  هک  اهلاس  زا  دعب  رگا  متفگ ، هچ  نآ  رب  هوالع 
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: دننام دوب ، دهاوخ  وت  هجوتم  یناربج  لباق  ریغ  ياهررض  یتفیب  ، جاودزا  رکف  هب 

؛ یگدنز قوش  روش و  نداد  تسد  زا  .فلا 

؛ تسا هدش  تیبثت  هتفرگ و  لکش  اهنآ  تیصخش  رگید  نوچ  رهوش ، نز و  یلدمه  یگنهامه و  ندش  تخس  .ب 

؛ يدنسپلکشم تاعقوت و  نتفر  الاب  .ج 

؛ رظن دروم  رسمه  ندرک  ادیپ  لامتحا  ندش  مک  .د 

.باصعا فعض  یجنر و  دوز  .ه 
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جاودزا يارب  بسانم  نس  - 7

نـشور تاناکما و  لقادـح  ندوب  هدامآ  لثم  ینوریب  طیارـش  .دراد  ینورد  ینوریب و  طیارـش  هب  یگتـسب  جاودزا ، يارب  بسانم  نامز 
؟ تسا مادک  ینورد  طیارش  اما  .میدرک  تبحص  شاهرابرد  لبق  ياهشخب  رد  هک  تسا ، ...و  لغش  يزابرس ، لیـصحت ، فیلکت  ندش 

؟ دشاب جاودزا  یهدامآ  ات  تسا  مزال  صخش  رد  یطیارش  هچ  دوجو  هدش ، لح  رگید  لئاسم  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

دعب یسک  رگا  سپ  .دتفایم  قافتا  رتدوز  یلوا  ًامومع  هک  یلقع ، غولب  یمسج و  غولب  تسا : جاودزا  يارب  مزال  طرش  غولب ، هنوگ  ود 
جاودزا ینوریب  طیارـش  ندوب  مهارف  اب  دناوتیم  دشاب ، رادروخرب  تیلوئـسم  لوبق  يریگمیمـصت و  لقعت ، تردـق  زا  یمـسج ؛ غولب  زا 

.دنک

رظن دروم  رسپ  ای  رتخد  مینیبب  ًالثم  تسا ؛ نکمم  درف  ياهشیارگ  راتفگ و  راتفر و  رد  تقد  اب  نارگید ، يارب  يدنمناوت  نیا  صیخـشت 
...و تسه  هعلاطم  لها  ًالصا  ایآ  دنکیم ؟ هعلاطم  ار  ییاهباتک  هچ  تسا ؟ تسود  یناسک  هچ  اب  دراد ؟ هقالع  یتاحیرفت  هچ  هب 

رد هنکمم  رفن  کـی  هشیم ؛ تواـفتم  یلیخ  جاودزا  نس  هـک  باـسح  نـیا  اـب  : » ییوـگیم ًاـمتح  يدرک ، هظحـالم  هـک  یتاحیـضوت  اـب 
« .هسرب هلحرم  نیا  هب  یگلاس  رد 47 رفن  کی  یگلاسهدفه و 

بولطم نس  نیگنایم  هب  میهاوخب  رگا  اما  .درک  شرافـس  همه  يارب  ار  یـصاخ  نس  دوش  یمن  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، روط  نیمه  هلب 
مزال طیارش  ندوب  مهارف  تروص  رد  منک ، هراشا 
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.منکیم داهنشیپ  جاودزا  نس  طسوتم  دح  ناونع  هب  ار  یگلاس  نارسپ 21  يارب  یگلاس و  نارتخد 17  يارب  یلقع ، غولب  هب  ندیسر  و 

بسانم ینس  توافت  - 8

نیا اب  دراد ؛ یلصا  ياهرایعم  هب  تبسن  يرتمک  تیمها  تسا و  مود  هجرد  ياهرایعم  هلمج  زا  جاودزا ، رد  رتخد  رسپ و  ینس  توافت 
: اریز دشاب ، رتخد  زا  رتگرزب  یلاس  دنچ  رسپ  هک  رسپ  هک  تسا  رتهب  لاح ،

؛ تسا یگدنز  تیریدم  تیلوئسم  لوبق  یهمزال  هک  تسوا  ندوب  هبرجت  اب  یگتخپ و  ثعاب  رسپ  ندوب  رتگرزب  .  1

هاگآدوخان دشاب ، رتگرزب  رـسپ  یتقو  هجیتن ، رد  و  میوش ؛ لئاق  تمرح  رتگرزب  يارب  هک  تسه  ام  ینامیا  یناسنا و  ياههزومآ  رد  . 2
تسا  ؛ هداوناخ  عفن  هب  نیا  دنامیم و  ظوفحم  رتشیب  یگدنز  رد  وا  راقو  تمرح و 

وا لابند  هب  رـسمه و  یهارمه  تعاطا و  یهنیمز  نیا  تسا و  رتتحار  هاگآدوخان  تروص  هب  رتهبرجت ، اب  رتگرزب و  درف  زا  شریذـپ  . 3
؛ دنکیم مهارف  ار  نادنزرف 

يریذپبیـسآ یگدنز  ياهیتخـس  لباقم  رد  فیطل ، یهیحور  نتـشاد  زین  دـنزرف و  شرورپ  يرادـهناخ و  ياهیراوشد  لیلد  هب  اهنز  . 4
، یلاـسنایم رد  هک  دوشیم  ببـس  رـسپ  ندوب  رتگرزب  هجیتن  رد  دـنهدیم ؛ تسد  زا  ار  دوخ  یباداـش  توارط و  رتدوز  دـنراد و  يرتشیب 

.دشابن دوهشم  دایز  رهوش  نز و  يرهاظ  فالتخا 

کی زا  نآ  ندوب  مک  ای  ندوبن  ببس  هب  هک  تسین  يزیچ  ینس  توافت  اهنیا ، یهمه  اب  اما 
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طرـش نـیا  زا  اـهنآ  رطاـخ  يارب  ناوـتیم  دـشاب ، هداـعلا  قوـف  رگید  طیارـش  رگا  اذـل  .میرذـگب  مزـال  طیارـش  ياراد  بوـخ  یهنیزگ 
.دشاب هداعلا  قوف  رگا  هتبلا  درک : یشوپمشچ 

یعرش غولب  نس  رد  رسپ  رتخد و  ینـس  توافت  نامه  هک  دوشیم  داهنـشیپ  لاس  دودح 6  مینک  تیاعر  ار  ینـس  توافت  میهاوخب  رگا 
.درادن يررض  نآ  دایز  مک و  يرصتخم  تسا  یهیدب  .تسا 

بوخ رسمه  ياه  یگژیو  - 9

هداوناخ یگتسیاش  . 1 - 1

دنکیم قرف  هایگ  يارب  یتقو  .دراد  یناوارف  ریثأت  ناسنا  لامعا  قالخا و  حور و  رکف و  رد  ومن  دـشر و  طیحم  هک  تسا  نشور  رایـسب 
رد ناوج ، کی  یهدنیآ  رـسمه  هک  تسا  مهم  نیا  سپ  دـنکن ؟ یقرف  ناسنا  يارب  روطچ  دـنک ، دـشر  ییاوه  بآ و  كاخ و  هچ  رد 

: تسا هدش  گرزب  ییاههاگدید  هچ  اب  ياهداوناخ و  هچ 

: دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 

(1)« .دراد امش ) لسن  دنزرف و  رد  هتساوخان  یناهنپ و   ) رثا تثارو ، هفطن و  هک  دینک  باختنا  رسمه  هتسیاش  حلاص و  نادناخ  زا  »

روظنم دندیـسرپ  « .دـیزیهرپب دـناهدییور ، اههلبزم  رد  هک  ییاـههزبس  اـهلگ و  زا  : » دـندومرف هلآ ) هیلعهللایلـص و   ) مرکا ربماـیپ  يزور 
رد هک  ابیز  نز  : » دندومرف ترضح  نآ  تسیچ ؟
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(1)« .دشاب هدرک  دشر  تسیاشان  دب و  یهداوناخ 

قالخا .2 - 2

، بوخ قالخا  اریز  درادن ؛ ریثأت  یگدنز  ینیریـش  ناسنا و  یتخبـشوخ  رد  قالخا ، یهزادنا  هب  یلماع  چیه  ینید ،» ياهرواب   » زا دـعب 
.دنکیم ناربج  ار  ییابیز  لامج و  یمسج و  ياهدوبمک  یتح  يدام و  ياهدوبمک 

نتشاد لیلد  هب  دناهتشاد ، رارق  رتنییاپ  یتح  طسوتم و  دح  رد  ییابیز  زین  و  يدام ، یلام و  تهج  زا  هک  ینارسمه  هدش  هدهاشم  اهراب 
هچ لباقم ، یهطقن  رد  .دـناهدش  عقاو  نارگید  دزنابز  هک  اجنآات  دـناهدوب ؛ رادروخرب  ياهناقـشاع  مرگ و  یگدـنز  زا  وکین ، قـالخا 
زا اما  دناهتشاد ، تنوکـس  اهالیو  نیرتابیز  رد  هدوب و  راوس  اهوردوخ  نیرتهب  رد  ناوارف ، يدام  هافر  نتـشاد  اب  هک  ینارـسمه  رایـسب 

.دناهدرک گرم  يوزرآ  اهنابز  مخز  اههیانک و  شین و  رگیدکی و  دب  قالخا  تسد 

( مالسلاهیلع  ) اضر ماما  ناتـسود  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دناهتـسناد ؛ یـساسا  طرـش  کی  ار  قالخا  ام  موصعم  نایاوشیپ  تلع ، نیمه  هب 
، تسا قالخا  دب  یلو  هدرک ، يراگتساوخ  مرتخد  زا  هک  مراد  یـشیوخ  موق و  نم  : » مدیـسرپ متـشون و  همان  ترـضح  نآ  هب  دیوگیم 

(2)« .دیهدن رتخد  وا  هب  تسا ، قالخا  دب  رگا  : » دنتشون خساپ  رد  ترضح  منک »؟ هچ 

زا درف  نیرتلماک  : » دـندومرف هک  تسا  مزال  زین  هلآ ) هیلعهللایلـص و   ) مرکا ربمایپ  نخـس  نیا  هب  هجوت  قـالخا ، تیمها  رب  دـیکأت  يارب 
(3)« .دنکیم ارادم  رهم و  رتشیب  دوخ  هداوناخ  هب  تبسن  تسا و  رتهب  نارگید  زا  شقالخا  هک  تسا  یسک  نآ  نامیا  تهج 

( اوقت  ) یقالخا ینید و  دهعت  . 3 - 3
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رسمه  اب  دوخ  دهع  رد  دزیهرپیم ، ینکـشدهع  ادخ و  ینامرفان  زا  تسا و  رادافو  شراگدرورپ  اب  دوخ  دهع  هب  یـصخش  هک  یماگنه 
.دنکن ملظ  وا  هب  دشاب و  رادافو  دناوتیم  زین 

كاپ اوقت و  اب  يدرم  هب  ار  وا  : » دندومرف ترـضح  نآ  .درک  تروشم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  اب  شرتخد  جاودزا  دروم  رد  يدرم 
زا هک  ارچ   ) دنکیمن متـس  وا  هب  مک ) تسد  ، ) دشاب هتـشادن  شتـسود  رگا  درادیم و  شایمارگ  دشاب ، هتـشاد  شتـسود  رگا  هدب ؛ نماد 

(1) (.« دسرت یم  ادخ 

ام هب  هک  تسه  ینیمضت  هچ  دنکیم ، ینکشدهع  تسوا ، زا  اهتبحم  اهتمعن و  یهمه  هک  دنوادخ  اب  يدرف  یتقو  لباقم ، یهطقن  رد  اما 
لباـق تـسا ، نآ  كرت  رب  ممـصم  هدـش و  نامیـشپ  دـعب  اـما  هدرک ، یهابتـشا  هتـشاد و  یـشزغل  يدرف  هـک  نـیا  هـتبلا  دـشاب ؟ راداـفو 

.تسین دامتعا  لباق  زگره  دهدیم ، ماجنا  ینلع  قسف  دراد و  رارصا  هانگ  رب  هک  یصخش  اما  .تسا  یشوپمشچ 

اب دروآ ، رد  دنکیم ) هانگ  اراکشآ  هک  یسک   ) قساف درم  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  سکره  : » دندومرف هلآو ) هیلعهللایلص   ) مرکا ربمایپ 
(2)« .تسا هدرک  تنایخ ) دوخ  رتخد  هب  عطق و  ار  دوخ  يدنواشیوخ  دنویپ  تقیقح ، رد   ) مِحَر عطق  وا  لمع ، نیا 

تیارد لقع و  . 4 - 4

اهیمیدق هک  اجنآ  ات  دنکیم ؛ تخس  ناسنا  رب  ار  یگدنز  رـسمه ، یمهفن  ینادان و  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  یگدنز  رد  لقع  شقن 
مک قمحا و  اب  جاودزا  زا  زیهرپب  : » میناوخیم مه  تیاور  رد  و  نودان !» مدآ  اب  تعاس  کـی  نودـنز ، یهـشوگ  لاـس  دـص  : » دـنتفگیم

(3)« .تسا رمع  ندرک  هابت  وا ، اب  ینیشنمه  هک  ارچ  لقع ،

ص:40
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نازیم هب  ناوتیم  کیدزن ، ناگتـسب  هداوناـخ و  شنم  شور و  زا  لوا  داد ؟ صیخـشت  یـسک  رد  ار  تیارد  لـقع و  ناوتیم  هنوگچ  اـما 
اهـشیارگ و راتفر ، رد  تقد  سپـس  تسا ؛ طیحم  تثارو و  ریثأت  تحت  تیارد  لقع و  زا  یهجوت  لـباق  شخب  نوچ  درب ، یپ  وا  لـقع 

.دنک کمک  هلأسم  نیا  صیخشت  رد  دناوتیم  صخش  نانخس 

يریذپ قح  هیحور ي  . 5 - 5

هب دـش ، دوخ  یهاـگآان  یهارمگ و  هجوتم  هک  نیمه  اـما  دـنکیمن ، لـمع  نآ  هب  تلع  نیمه  هب  دـنادیمن و  ار  یتقیقح  يدرف  یهاـگ 
ناربج لباق  اهیتساک  یهمه  دنمشزرا ، یهیحور  نیا  اب  .دنکیم  حالـصا  ار  شراتفر  دراذگیم و  رانک  ار  هتـشذگ  تسردان  هار  یتحار 

شراتفر یتسردان  ندش  نشور  زا  دعب  یتح  دنک و  يراشفاپ  دوخ  لمع  ای  نخس  رب  اجیب ، بصعت  ای  لهج  رثا  رب  یسک  رگا  اما  .تسا 
.درک یگدنز  ناوتیمن  ياهیحور  نینچ  ياراد  صخش  اب  ًانئمطم  درادنرب ، تسد  نآ  زا  مه 

زا قیقحت  نینچمه  و  وا ، زا  لـئاسم  یخرب  ندیـسرپ  اـب  رظن و  دروم  صخـش  هداوناـخ و  راـتفر  رد  تقد  اـب  هک  تسا  مزـال  ور  نیا  زا 
.مینک ادیپ  نانیمطا  هدنیآ  رسمه  ندوب  ریذپقح  زا  نایفارطا ،

( تّیوفُک  ) بسانت یگنهامه و  . 6 - 6

هتبلا .دوب  دهاوخ  رتنیریش  یگدنز  دنشاب ، رتبسانتم  رتگنهامه و  مه  اب  رسمه  ود  هچ  ره  نوچ  تسادیپ ، هتفگان  یگژیو  نیا  ترورض 
: دوشیم شخب  ود  مه  یگنهامه  بسانت و 

؛ بجاو يرورض و  فلا )

.بحتسم رتهب و  ب )

، مود شخب  تسا و  یقالخا  تادهعت  ینید و  ياهرواب  رد  یگنهامه  نامه  لوا ، شخب 
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نامیا و تهج  زا  لـباقم  صخـش  رگا  .دوشیم  لـماش  ار  ینـس  تواـفت  نازیم  تالیـصحت و  یلاـم ، عضو  رد  بساـنت  دـننام  يدراوم 
.درک رظن  فرص  اهنآ  زا  دمآ و  هاتوک  مود  یهتسد  دراوم  رد  دیاب  دشاب ، رود  هب  رورغ  یشورفرخف و  زا  هدوب و  هداعلا  قوف  قالخا 

یتسردنت . 7 - 7

تمالس رد  یتسردنت  تسا و  رمع  مامت  يارب  يزیرهمانرب  جاودزا  نوچ  تسا و  قح  کی  ملاس  يرسمه  نتـشاد  ملاس ، درف  ره  يارب 
.تسا مزال  هتکن  ود  رکذت  اما  .درک  تقد  هتکن  نیا  هب  دیاب  دراد ، یمهم  شقن  نادنزرف  زین  هداوناخ و 

راثیا دوش  رـضاح  دراد ، یعامتجا  تیعقوم  ملع و  نامیا ، ظاحل  زا  ياهژیو  تازاـیتما  يدرف  هک  دـیآیم  شیپ  تردـن ، هب  هک  نیا  لوا 
نیا .دنک  جاودزا  وا  اب  يرامیب  هب  یـصخش  يالتبا  نیع  رد  ياهژیو ، تازایتما  نینچ  نتـشاد  رظن  رد  اب  ادخ و  ياضر  ضحم  دـنک و 

.دومن مادقا  نآ  هب  ناوتیم  مزال ، یگدامآ  نتشاد  تروص  رد  هک  تسا  ءانثتسا  کی 

یکچوک دراوم  رگید ، مهم  طیارـش  یهمه  نتـشاد  تروص  رد  اما  تسا ، جاودزا  ياـهرایعم  هلمج  زا  یتسردـنت  هچرگ  هک  نیا  مود 
.تسا یشوپمشچ  لباق  نابز ، تنکل  رصتخم  اپ و  رد  دئاز  تشگنا  کی  دوجو  ای  ناتشگنا  زا  یکی  ندید  بیسآ  دننام 

ندوب نیشنلد  یبسن و  ییابیز  . 8 - 8

رتمهم نآ  زا  یبسن و  ییابیز  اما  تسا ، تیولوا  رد  رگید  طیارش  دشاب و  جاودزا  يارب  ناسنا  یلصا  یهزیگنا  دناوتیمن  ییابیز  هچرگ 
رارکت ار  وگوتفگ  رادـید و  ناوتیم  دوبن ، نیـشنلد  ناوج  يارب  رظن  دروم  درف  اـب  وگوتفگ  تاـقالم و  رگا  .تسا  مزـال  ندوب  نیـشنلد 

.دننک رارصا  نایفارطا  رگا  یتح  دوشیمن ؛ هیصوت  جاودزا  دشن ، لصاح  بولطم  یهجیتن  مه  زاب  رگا  و  درک ،

یلو منک ، جاودزا  ینز  اب  مهاوخیم  نم  : » درک ضرع  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  هب  یصخش 
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ار نآ  ریگب و  ار  تدوخ  هاوخلد  نز  : » دندومرف ترـضح  .مروآرد » دوخ  يرـسمه  هب  ار  يرگید  نز  هک  دـنراد  هقالع  مردام  ردـپ و 
(1)« .نک كرت  يرادن ) هقالع  وا  هب  و   ) دنهاوخ یم  تردام  ردپ و  هک 

ردپ و اما  تسا ، هتشاد  ار  بسانم  طیارش  رظن  دروم  صخش  هک  دناهدومرف  ار  هیصوت  نیا  یتیعقوم  رد  ترضح  هک  تسا  نشور  هتبلا 
.دناهدرکیم تفلاخم  لیلدیب  ردام 

ص:43
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جاودزا تسردان  ياه  هزیگنا  - 10

ییابیز طقف  . 1 - 1

شزرا یتروص  رد  اما  .تسا  یگدنز  یمرگ  رسمه و  بذج  یهلیـسو  يدادادخ و  تمعن  کی  ییابیز ، لامج و  هک  تسادیپ  هتفگان 
يارب يددعتم  ياهیراتفرگ  اسب  هچ  قالخایب ، دهعتیب و  يابیز  رـسمه  کی  هنرگو  دـشاب ؛ یقالخا  ینامیا و  ییابیز  اب  هارمه  هک  دراد 

.دشابن ناربج  لباق  هک  دنک  مهارف  ناسنا 

قالخا نید و  و   ) دریگب ییابیز  لامج و  ببس  هب  طقف )  ) ار ینز  یسک  رگا  : » دناهدومرف هلآ ) هیلعهللایلـص و   ) مرکا ربمایپ  ور ، نیا  زا 
(1)« .دش دهاوخ  هجاوم  اهراظتنا  فالخ  اهیراوگان و  اب  یگدنز  رد  دشابن ) مهم  شیارب 

تورث طقف  . 2 - 2

ياهفده یهمه  هب  هجوتیب  هک  یسک  اما  تسا ، دنمـشزرا  فادها  هب  ندیـسر  یگدنز و  ياهزاین  نیمأت  يارب  یبوخ  یهلیـسو  تورث ،
ببـس هب  ار  ینز  هک  یـسک  : » میناوخیم یتیاور  رد  .دـنیبیمن  یگدـنز  زا  يریخ  دـشاب ، وا  ردـپ  اـی  رـسمه  تورث  رکف  هب  طـقف  بوخ ،

(2) (.« درادیم رب  وا  رس  زا  ار  دوخ  تیامح  تسد  و   ) دراذگ یم  او  تورث  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دریگب ، شلام  تورث و 

لیدبت یتسود  دنامیمن و  یقاب  یگدنز  نآ  موادت  يارب  ياهزیگنا  رگید  دهدب ، تسد  زا  ار  شتورث  دتفیب و  یقافتا  رگا  تسا  یهیدب 
ماود مه  رگا  و  دوشیم ؛ ترفن  ینمشد و  هب 
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.دشاب شاهدوناخ  رسمه و  مدرم و  لیلذ  دیاب  دشاب ، هتشاد 

یشورف رخف  . 3 - 3

ار دوخ  راـک  نیا  اـب  دـهاوخب  و   ) دـشاب شرـسمه  هب  تبـسن  یـشورف  رخف  جاودزا ، رد  شفدـه  یـسک  ره  : » نک هجوت  تیاور  نیا  هب 
(1)« .دیازفایمن وا  يراوخ  تلذ و  رب  زج  دنوادخ  دنک ،) ریقحت  ار  نارگید  دهد و  هولج  گرزب 

نیا یهلیسو  زین  ار  جاودزا  دننام  یمهم  یهلئسم  یتح  دنتسه و  التبم  ندیشک  خر  هب  یشورفرخف و  يرامیب  هب  اهیـضعب  هنافـسأتم  هلب ،
دننیبیم هک  نیمه  یلو  درادن ، تیحالـص  یقالخا  ینامیا و  تهج  زا  رظن  دروم  درف  دننادیم  هک  نیا  اب  اهنیا  .دـنهدیم  رارق  تشز  راک 

باوج وا  هب  دنک ، یگدنز  روشک  زا  جراخ  رد  هک  دراد  میمصت  ًالثم  ای  دراد ، یمهم  یعامتجا  بصنم  ماقم و  ای  ترهش  شردپ  ای  وا 
.دنشکب نارگید  خر  هب  ار  دوخ  تیعقوم  هلیسو  نیا  هب  ات  دنهدیم ، تبثم 

: دـننزیم لثم  هک  دوشیم  نامه  نانآ  یگدـنز  و  هدـش ، يداع  یتدـم  زا  دـعب  اهزیچ  نیا  هک  دنتـسه  لفاغ  هلأـسم  نیا  زا  يدارفا  نینچ 
ناشدوخ دـنروخیم ، ار  نانآ  ترـسح  رود  زا  نارگید  هک  لاح  نامه  رد  هرخـالاب  و  ونومدوخ !» نومنورد  هتـشک ، ومدرم  نومنوریب  »

.تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  یتلذ  نامه  نیا  دننک و  ادیپ  تاجن  یگدنز  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  دننکیم  وزرآ 

دوجوم عضو  زا  ندش  هتسخ  . 4 - 4

: دننام یطیارش  دناهدش ؛ هتسخ  نآ  زا  رگید  تسا و  تخس  نآ  لمحت  هک  دنراد  یتیعضو  هداوناخ  رد  ناناوج  یخرب 

؛ ییاهنت فلا )

ص:45

ص 52. ج20 ، هعیشلالئاسو ، - 1

جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13292/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


؛ تبحم دوبمک  ب )

؛ يدازآ نتشادن  تیدودحم و  ج )

؛ نانآ جاودزا  رب  نیدلاو  رارصا  د )

جراخ طیحم  نآ  زا  دـنهدب و  تبثم  باوج  رفن  کـی  هب  رتدوز  هدـش ، هک  یتمیق  ره  هب  دـنریگب  میمـصت  دوشیم  ثعاـب  تیعـضو  نیا 
تخس طیارـش  رد  هک  تسا  تسرد  .دنتفیب  هاچ  رد  دنیایب و  رد  هلاچ  زا  فورعم  لوق  هب  ادابم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  .دنوش 
ندـش فرطرب  يارب  یهار  اـت  دریگ ، تروـص  تروـشم  تیارد و  رکف ، اـب  یـشیدناهراچ  تـسا  مزـال  اـما  دوـب ، هراـچ  رکف  هـب  دـیاب 

.مینک كاپ  ار  هلئسم  تروص  هلئسم  لح  ياج  هب  هک  نیا  هن  دوش ، ادیپ  لئاسم  لح  تالکشم و 

، دوـش تحار  ندیـشک  درد  زا  هک  نیا  يارب  دـنز ، یم  داـیرف  دـلان و  یم  درد  زا  هک  ار  يراـمیب  هک  تسا  نـیا  دـننام  دارفا  نـیا  راـک 
دارفا نیا  سپ  .میشاب  رامیب  نامرد  رکف  هب  تسا  يرورض  نآ ، ياج  هب  تسا و  زرحم  ملسم و  یهابتشا  نیا  هک  تسا  یهیدب  .میـشکب 

هلجع و اـب  دنـشاب و  ملاـس  تـسرد و  جاودزا  رکف  هـب  لاـعتم ، دـنوادخ  زا  دادمتـسا  اـب  ناـبرهم و  زوـسلد و  هاـگآ ، دارفا  کـمک  اـب 
.دنوشن ناشدوخ  رتشیب  يراتفرگ  ینامیشپ و  ثعاب  يراکمنادن ،

ییوج دوس  عمط و  . 5 - 5

لحم دـنریگن و  تخـس  وا  رب  يزابرـس  رد  اـت  دـنک  جاودزا  هک  نیا  لـثم  دروآ ؛ يور  جاودزا  هب  يدرف  دوـشیم  ثعاـب  عـمط  یهاـگ 
.دشاب هتشاد  یبوخ  لغش  دوش و  مادختسا  شمناخردپ  یهناخراک  رد  ای  دشاب ، ناشدوخ  رهش  شتمدخ 

هب هچنآ  هب  .دنشیدنایمن  نآ  نایز  یهرابرد  اما  دنتسه ، جاودزا  نیا  زا  لصاح  دوس  رکف  هب  هک  تسا  نیا  يدارفا  نینچ  گرزب  هابتشا 
تسرد جاودزا  تاکرب  همه  نآ  نداد  تسد  زا  ایآ  .دننیبیمن  دنهدیم ، تسد  زا  ار  هچنآ  یلو  دننکیم ، هاگن  دنروآیم ، تسد 
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، راوگان دماشیپ  کی  اب  هک  تسا  یتقو  گرزب  يراتفرگ  تسا ؟ هسیاقم  لباق  لغـش  ای  يزابرـس  تدمهاتوک  عفانم  اب  هدش ، باسح  و 
هب لسوتم  ای  دننک  لمحت  یلـصاح  چیه  نودب  ار  خلت  یگدنز  رمع  کی  دنـشاب  روبجم  دنهدب و  تسد  زا  مه  ار  كدـنا  عفانم  نامه 

.دنوش نآ  زا  یشان  تاراسخ  راتفرگ  هدش و  قالط 

يزوسلد محرت و  . 6 - 6

هب ای  درادن  ردام  ردـپ و  لباقم  فرط  ًالثم  هدـید  یتقو  ینعی  تسا ، هدرک  جاودزا  يزوسلد  يور  زا  يدرف  هک  هدـمآ  شیپ  تردـن  هب 
هدـمآ و محر  هب  شلد  دـنک ، جاودزا  وا  اب  تسین  رـضاح  یـسک  تسا و  فیعـض  رایـسب  یلام  ظاحل  زا  ای  تسالتبم  یتخـس  يرامیب 

.تسا هدومن  یشوپمشچ  اهیگنهامهان  یهمه  هدش و  لفاغ  طیارش  زارحا  زا  ماگنه  نیا  رد  و  تسا ؛ هتفرگ  وا  اب  جاودزا  هب  میمصت 

مه شدوخ و  مه  هجیتن  رد  دـنک ؛ لمحت  ار  تالکـشم  هتـسناوتن  یگدـنز  ریـسم  رد  دـعب و  یتدـم  یـصخش  نینچ  تاقوا ، بلغا  رد 
يوج رد  یـسک  يوردوخ  خرچ  منیبـب  نم  هک  تسا  نیا  دـننام  راـک  نیا  .تسا  هدرک  تراـسخ  يراـتفرگ و  راـچد  ار  لـباقم  فرط 

اب رکف ، نودـب  موشب و  ناجیه  راچد  وا  راز  لاح  ندـید  اب  تسا ؛ هداتـسیا  يرانک  تحاران  نوزحم و  لاح  اب  هدـننار  هداـتفا و  یگرزب 
يوج راـنک  مه  نم  دریگیم و  مرمک  مروآ ، رد  ار  نآ  هک  منزیم  روز  اـت  اـما  .منک  دـنلب  ار  وردوخ  هنتکی  مهاوـخب  مورب و  وـلج  هلجع 

.ناجیه هب  هتخیمآ  تاساسحا  اب  هن  درک ، لح  ار  هلئسم  رکف  اب  دیاب  دراوم  نیا  رد  يرآ ، .دوشیم  ات  ود  لکشم  متفایم و 

کمک دـشاب ، هدـش  باسح  ظاحل  ره  زا  دـیآرب و  ناـسنا  تسد  زا  يراـک  هک  دـشاب  يروط  طیارـش  رگا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هتبلا 
.دنکیم لفاغ  رگید  تاهج  زا  ار  ناسنا  تهج ، کی  هب  هجوت  دراوم  هنوگنیا  رد  ًابلاغ  اما  .درادن  یعنام  مه  جاودزا  یتح  یصخش و 
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لوحت .7 - 7

تناید زامن و  لها  دراذگب و  رانک  ار  يزابقیفر  دوش ، اهر  دایتعا  ماد  زا  ًالثم  هدش و  لوحتم  ناشدـنزرف  هک  نیا  يارب  نیدـلاو  یهاگ 
زا راک  نیا  اما.دریگب  ناماس  رـس و  ناشدـنزرف  یگدـنز  ات  دـننک  مادـقا  شجاودزا  يارب  رتعیرـس  هچ  ره  دـیاب  دـننکیم  ناـمگ  دوش ،

: اریز تسا ، طلغ  فلتخم  تاهج 

؛ تسا لباقم  درف  قح  رد  افج  تنایخ و  فلا )

؛ دراد لابند  هب  ار  یهلا  تبوقع  يراتفرگ و  یتح  تسین و  نآ  رد  یتکرب  هدش ، عورش  غورد  اب  یگدنز  هک  لیلد  نیا  هب  ب )

نیدـلاو زا  ًاتیاهن  دـهدیم و  همادا  دوخ  ياطخ  هار  هب  وا  هدـش ، مهارف  دـنزرف  ياطخ  يارب  يرتتحار  طیحم  نامرد ، ياـج  هب  نوچ  ج )
؛ دنکیم نامتک 

هفاضا یلبق  لئاسم  هب  مه  وا  یهداوناخ  رـسمه و  تیاکـش  ضارتعا و  نیـشیپ ، ياهیراتفرگ  رب  هوالع  هاتوک ، یتدـم  زا  سپ  بلغا  د )
...و دوشیم 

يارب هدـش  يدـنب  نامز  یهماـنرب  کـی  صـصختم ، دارفا  هب  عوجر  رکف و  تروشم و  اـب  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  تسرد  هار 
نآ دـنکیم و  داجیا  هزیگنا  هدژم  نیا  .دـنهدب  مه  تیقفوم  هب  ندیـسر  يراکمه و  تروص  رد  جاودزا  یهدژم  هتبلا  دـنزیرب و  نامرد 

.درک مادقا  جاودزا  يارب  ناوتیم  تمالس ، حالصا و  هب  نانیمطا  زا  دعب  دهدیم و  ناشن  ار  یلمع  راکهار  يزیرهمانرب 

مه نیا  .دیامن  لوحتم  ار  وا  ات  دنک ، جاودزا  ...و  رابودـنبیب  زامنیب ، داتعم ، درف  اب  دریگیم  میمـصت  شدوخ  ناوج  یهاگ  مهم : یهتکن 
ار نآ  میهاوخب  هک  تسا  نیا  زا  رتمهم  رایسب  یگدنز  هک  ارچ  تشذگ ، محرت )  ) مشش دروم  رد  نآ  حرش  هک  تسا  گرزب  یهابتـشا 

.میهد رارق  هبرجت  بسک  ناحتما و  یهلیسو 
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یناهگان قشع  . 8 - 8

رـضاح یتمیق  چـیه  هب  دـناهدش و  رگیدـکی  قشاع  دـننکیم  اعدا  تاقالم ، ای  دروخرب  ود  یکی  اـب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  دنتـسین  مک 
.دننکیمن جاودزا  ًالصا  رگید  دوشن ، نکمم  رظن  دروم  درف  اب  جاودزا  رگا  دنایعدم  دنرادرب و  رگید  کی  زا  تسد  دنتسین 

دوشیم و درـس  ناشیناهگان  قشع  شتآ  جاودزا ، زا  هاتوک  یتدم  تشذـگ  زا  دـعب  دارفا  هنوگنیا  تسا  هدـش  هدـهاشم  اهراب  هنافـسأتم 
یتدم زا  سپ  دنیاشگیم و  رگیدکی  زا  داقتنا  هب  نابز  سپـس  و  دـننیبیم ، ار  لباقم  فرط  تاداریا  دـننکیم و  زاب  ار  دوخ  مشچ  مکمک 

.دنوشیم ادج  رگیدمه  زا  یتح 

ردام ردـپ و  زا  نیهوت  شاخرپ و  اب  دـش ، هجاوم  شنیدـلاو  تفلاخم  اب  یتقو  تشاد ، یلاح  نینچ  هک  يرـسپ  مدوب  دـهاش  مدوخ  نم 
رفنتم وا  زا  نانچ  دیـسر ، قوشعم  لاصو  هب  هک  هام  شـش  زا  دـعب  یلو  تسویپ ، دوخ  قشع  هب  درک و  كرت  ار  هناـخ  تشذـگ و  دوخ 

ردـپ و هن  تشاد و  يرـسمه  هن  ياهداوناخ ، هن  تشاد و  ياـهناخ  هن  اـما  دـش ؛ ادـج  وا  زا  نیگنـس  یهیرهم  تخادرپ  اـب  هک  دـیدرگ 
.دوب هراچ  رکف  هب  یتخس  یحور  نارحب  دیدش و  ياوزنا  رد  هجیتن ، رد  و  دنریذپب ، ار  وا  هتشذگ  دننام  هک  يردام 

هچ ردام  ردپ و  قح  دوشیم ؟ هچ  نید  لقع و  دـنوریم ؟ اجک  هک  دـننک  رکف  یتاظحل  هک  تسا  نیا  اهناوج  هنوگ  نیا  هب  نم  یهیـصوت 
: دیامن مادقا  لیذ  دراوم  هب  یناوج  نینچ  هک  تسا  هتسیاش  .دننکن  هلجع  سپ  دوشیم ؟

شیپ شیارب  تسا ، ترخآ  اـیند و  رد  وا  ریخ  هک  ار  هچ  ره  دـهاوخب  ناـبرهم  يادـخ  زا  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  هجوت  اـب  فـلا )
.دروآ

.دنک رکف  نآ  یهرابرد  هدرک و  رپ  فاصنا  تقد و  اب  تسا ، هدمآ  همادا  رد  هک  ار  یلودج  ب )
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هدنیآ رسمه  تیحالص  یسررب 

بولطم هرمن ي 

رظن دروم  درف  هرمن ي 

نابرهم دنوادخ  ياهنامرف  هب  يدنبیاپ 

10

شاهداوناخ ياضعا  اب  وا  راتفر  قالخا و 

10

يریذپقح یهیحور 

10

نم یهداوناخ  اب  یتدیقع  یگنهرف -  بسانت 

10

یگداوناخ تادهعت  هب  دنبیاپ  يرادتناما و 

10

لئاسم اب  یقطنم  دروخرب  لّقعت و 

10

يزابجل زا  زیهرپ  فاطعنا و 

10

دشر طیحم  هداوناخ و  تمالس 

10

نم یهداوناخ  دزن  رد  وا  رابتعا  تیلوبقم و 
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10

يراگزاس تعانق و  یعقوتمک و 

10

اههرمن عمج 

100

هناهاگآدوخ و ناوج  نیا  دشاب ، فیعض  مک و  یگدنز  يارب  رظن  دروم  درف  هرمن ي  رگا  هک  دیـشیدنیب  تقیقح  نیا  یهرابرد  سپس 
.درادن دوخ  نادجو  یهمکحم  رد  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  يرذع  چیه  دنکیم و  هابت  ار  شاهدنیآ  یگدنز  هنادماع 
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.دنک تروشم  نیما  زوسلد و  هاگآ و  دارفا  زا  رفن  دنچ  اب  ج )

حرطم هک  ییاههیـصوت  هب  لمع  اب  دنک  یعـس  دناهدش ، نامیـشپ  دعب  هتـشاد و  یلاح  نینچ  هک  یناسک  تبقاع  زا  نتفرگ  تربع  اب  د )
.دریگب ار  میمصت  نیرتهب  دش ،

ص:51

جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


جاودزا رما  رد  هراختسا  - 11

طقف تخانـش و  ار  نآ  دربراک  دراوم و  دیاب  یلو  دننکیم ، دـییات  ار  نآ  یتسرد  ربتعم ، تیاور  هک  تسا  ینید  روتـسد  کی  هراختـسا 
.درب هرهب  نآ  زا  تسا ، لدود  يریگمیمصت  رد  زونه  صخش  موسرم ، ياههار  زا  رذگ  زا  دعب  هک  یعقاوم  رد 

یفنم ای  تبثم  یهلئسم  يداع ، ياهشور  نتفرگ  راک  هب  اب  رگا  درک و  تروشم  یـسررب و  قیقحت و  تقد  اب  دیاب  ادتبا  جاودزا ، رما  رد 
ًالثم  - دنام یقاب  یلدود  ّریحت و  یتهج  زا  تروشم ، رکف و  قیقحت و  زا  سپ  رگا  اما.دنک  مادقا  هراختـسا  نودب  دـش ، یعطق  نآ  ندوب 
نیا رد   - هن ای  دراد  لمحت  رتخد  مینادیمن  ام  دنک و  یگدنز  يرگید  رهش  رد  دهاوخ  یم  یلو  تسا ، بوخ  تهج  ره  زا  راگتـساوخ 

هتشذگ زا  تسا و  بیغلاملاع  هک  وا  زا  دنک و  تروشم  اناوت  اناد و  دنوادخ  اب  ناسنا  ات  تسا ، هدش  هداد  هراختسا  روتسد  دراوم  هنوگ 
.دریگب ییامنهار  دراد ، ربخ  هدنیآ  و 

: درک شومارف  دیابن  هراختسا  ماگنه  ار  زیچ  ود  دناهتفگ ، ناگرزب  هک  هنوگنامه  نیاربانب 

تروشم اب  یتح  هشیدـنا و  رکفت و  اب  دـشابن و  نشور  ناـسنا  رب  راـک  ندوب  یفنم  اـی  تبثم  هک  تسا  ییاـج  هب  رـصحنم  هراختـسا  ( 1
؛ تسا هابتشا  ندرک  هراختسا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  هراختسا  ياج  اجنیا ، .دوشن  نشور  زین  رظن  بحاص  هربخ و  دارفا  اب  ندرک 

رییغت طیارـش  هک  نیا  ای  دـتفیب  یهجوت  لباق  یهلـصاف  هک  نیا  رگم  درک ؛ زیهرپ  دـیاب  راـک  کـی  دروم  رد  ررکم  ياههراختـسا  زا  ( 2
لوا یهراختسا  نامه  ررکم ، ياههراختسا  رد  .دنک 
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(1) .درادن يرابتعا  هیقب  تسا و  ربتعم 
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ص1112. نیون ، حیتافم  - 1
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؟ مینک ادیپ  هتسیاش  رسمه  هنوگ  هچ  - 12

هراشا - 1

.يریگب کمک  میوگیم ، تیارب  هک  يدراوم  زا  یناوتیم  تدوخ ، طیلرش  اب  بسانم  بوخ و  رسمه  ندرک  ادیپ  يارب  مبوخ ! تسود 

اعد زامن و  . 1 - 2

يارب نتفرگ  میمصت  زا  سپ  مدق  نیلوا  سپ  دیامرف ، ررقم  ار  تداعـس  ریخ و  دیاب  وا  تسا و  دنوادخ  تسد  هب  يریخ  ره  هک  ینادیم 
راگدرورپ دمح  زا  سپ  هدناوخ و  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نیا  دناهداد ، شزومآ  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  هک  هنوگنامه  جاودزا ،

: یناوخب ار  اعد  نیا  هللادمحلا ) نتفگ  )

َّنُهَمَظعَا ًاقزِر َو  َّنُهَعَـسوَا  یلام َو  یف  اهِـسفَن َو  ِیف  ِیل  َّنُهَظَفحَا  ًاجرَف َو  َنهَّفَعَا  ءاسَّنلا  َنِم  ِیل  رِدقأَف  ّمهّللا  .جَّوََزتَا  نا  دیُرا  ّینا  َّمُهّللَا  »
(1) «. ِیتوَم َدَعب  ِیتاَیَح َو  ِیف  ًاِحلاص  ًافلَخ  ُهَلعَجت  ًابِّیَط  ًاَدلَو  اهنم  یلرِدقا  ۀکَرب َو 

زوسلد میهف و  نیما ، دارفا  هب  راک  ندرپس  . 2 - 3

دنک و تبحص  دوخ  ردام  ردپ و  اب  دیاب  لوا  دراد ، یبسن  یگدامآ  جاودزا  يارب  و  تسا   هدیـسر  جاودزا  نس  هب  هک  يرـسپ  ای  رتخد 
عالـصا زوسلد  میهف و  نیما ، دارفا  یخرب  هب  ار  ناشنادـنزرف  یگدامآ  نیدـلاو  سپـس  دراذـگب و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  دوخ  یهتـساوخ 

هب مه  ار  بوخ  رـسپ  دـننک و  یفرعم  رادرـسپ  یهداوناـخ  هب  ار  بوخ  رتـخد  دـننک ؛ مادـقا  دنـسانشیم ، یبساـنم  دروم  رگا  اـت  دـنهد ،
.دراد یناوارف  ياهشاداپ  مه  ناشیا  دوخ  يارب  راک  نیا  هزات  .دنریذپب  ار  وا  دوریم ، يراگتساوخ  هب  یتقو  ات  رادرتخد ، یهداوناخ 
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زا دنک ) نیمأت  ار  وا  جاودزا  یهنیزه  ای  دوش ، هطـساو   ) دهد رـسمه  ار  يدرجم  ناوج  سکره  : » دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
(1)« .درگنب وا  هب  تمحر  رظن  اب  دنوادخ  تمایق  يادرف  هک  تسا  یناسک 

یعقوترپ يریگ و  تخس  زا  زیهرپ  . 3 - 4

تراـبع هب  اـی  ییاـهبیع  دـیاش  هیقب  .دنتـسه » ادـخ  موصعم  ياههدـنب  ادـخ و  بیعیب  لـگ  ، » هک ياهدینـش  ار  هلمج  نیا  مه  وت  ًاـمتح 
.تسا ندوب » دشر  حالـصا و  رکف  هب   » و يریذپ » قح  ، » دراد تیمها  هچنآ  اما  دنـشاب ، هتـشاد  وت  اب  ییاههقیلـس  فالتخا  رتهنامرتحم ،

ياهدوبمک دیریگیم و  دای  تسین ، دـلب  ار  هچره  دـشاب ، هتـشاد  ار  یگژیو  نیا  یـسک  رگا  نوچ  .تسا  مهم  نیمه  طقف  طقف و  يرآ ،
ار ندش  رتهب  يوس  هب  تکرح  رگیدمه ، تسد  رد  تسد  سپ  .یتسین  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  مه  وت  دوخ  هتبلا  دنکیم و  ناربج  ار  دوخ 

رتالاب یـسانشراک و  كردـم  دـیاب  ًامتح  فرط  هک  نیا  ًالثم  .تفرگ  رظن  رد  ار  یتخـس  طورـش  دـیابن  لیلد ، نیمه  هب  .دـینکیم  زاغآ 
...و دناوخب  تعامج  هب  دجسم و  رد  ار  شیاهزامن  یهمه  دیاب  هک  نیا  ای  دشاب  هتشاد 

مه لثم و  سک  چـیه  هک  تشون  همان  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  ناتـسود  زا  یکی  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش 
تخـس تسین و  وت  زارت  مه  سکچیه  هک  نکن  نامگ  : » دنتـشون وا  باوج  رد  ترـضح  مهدب ، رتخد  وا  هب  هک  دوشیمن  ادیپ  نم  نأش 

راتفگ راـتفر و   ) تسا تیاـضر  دروم  شقـالخا  هک  دـمآ  يراگتـساوخ  رگا  : » دـندومرف هلآ ) هیلعوهللایلـص و   ) مرکا ربماـیپ  هک  ریگن 
(2)  .« ...دینک جاودزا  وا  اب  دراد ،) دنسپادخ 
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؟ مینک ییاسانش  ار  رسمه  تیحالص  هنوگ  هچ  - 13

هراشا - 1

یتسه یهمه  دهاوخیم  ناسنا  نوچ  دراد ، يرایسب  تیمها  دوشیم ، یفرعم  جاودزا  يارب  هک  يدرف  یگتسیاش  تیحالـص و  صیخـشت 
.دنک يرپس  وا  اب  ار  يرمع  دراذگب و  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ 

هداوناخ مادک  اب  یهدیم و  رارق  اجک  رد  ار  دوخ  نک  تقد  : » دـندومرف تشاد ، جاودزا  دـصق  هک  يدرف  هب  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
(1)« .ییامنیم هاگآ  شیوخ  رارسا  نید و  رب  ار  وا  يزاسیم و  دوخ  تورث  کیرش  ار  یسک  هچ  شاب  هجوتم  .يدنبیم  جاودزا  نامیپ 

.منکیم داهنشیپ  ناناوج  یهمه  وت و  هب  ییاههار  رظن ، دروم  درف  ییاسانش  يارب 

قیقحت . 1 - 2

راکمه و دـننام   ) دنتـسه طابترا  رد  وا  اـب  میقتـسم  هک  یناـسک  رظن و  دروم  درف  لیـصحت  اـی  راـک  لـحم  زا  ناوتیم  هلأـسم ، نیا  يارب 
قیقحت دـناهدید ، ار  وا  دروخرب  دـمآوتفر و  دـنراد و  هزاـغم  فارطا  نآ  رد  هک  يدارفا  و  هرادا ) تکرـش و  تسرپرـس  سـالکمه و 

.درک وجوسرپ  لحم  ياههزاغم  اههیاسمه و  زا  هداوناخ  نآ  تنوکس  لحم  رد  ناوتیم  نینچمه  .دومن 

صخش تایحور  راتفر و  . 2 - 3

، لیبق نیا  زا  يدراوم  و  هقالع ، دروم  حیرفت  شزرو و  راک ، لیصحت و  لحم  لغش ، یلیصحت ، یهتشر  دمآوتفر ، ندیشوپ ، سابل  عون 
.دنشاب صخش  راکفا  تایحور و  یهدنهدناشن  دنناوتیم 
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ناتسود . 3 - 4

یمیمـص ناتـسود  ندید  اب  ور ، نیازا  ددنـسپ ؛ یم  ار  نانآ  راتفگ  راتفر و  راکفا ، هک  دوشیم  يدارفا  بذج  یعیبط  روط  هب  یـسک  ره 
: رعاش لوق  هب  .درک  تواضق  وا  هب  تبسن  ناوتیم  دنکیم ، دمآوتفر  وا  اب  هک  یناسک  رفن و  کی 

یتسیک وت  هک  میوگب  هکنآ  نم  یتسود                         نایک  اب  وگب  لوا  وت 

.تسوا ییاسانش  يارب  یبوخ  كالم  درف ، نانیشنمه  ناتسود و  رد  تقد  نیاربانب ،

یببس ناگتسب  رظن  . 4 - 5

...و همع  ومع و  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردپ و  زا  دنترابع  دنیوگیم و  یبسن  ناگتسب  ناشیا  هب  هک  هدع  کی  دناهتـسد ، ود  ناگتـسب 
هک ...و ، همع  رهوش  ییادنز و  داماد و  سورع و  دننام  دناهدش ؛ لیماف  هب  جاودزا  ببـس  هب  ًادعب  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  یهدع  اما 

.دنیوگیم یببس  ناگتسب  ناشیا  هب 

ار اـهبیع  یـضعب  هداد ، جرخ  هب  تحارـص  رتمک  ًـالومعم  دنتـسه ، دـیدش  فطاوع  ریثأـت  تحت  یبـسن  ناگتـسب  نوچ  قیقحت ، ماـگنه 
.دنتـسه رتنیبزیت  دـننکیم و  هاگن  يداقتنا  دـید  اب  یببـس  ناگتـسب  اما  دـنهدیم ، هولج  رتگنررپ  رتشیب و  ار  اهیبوخ  یـضعب  ای  دـنیوگیمن 

سامت ناشیا  زا  رفن  دـنچ  اب  دوشیم  سپ  .دـنک  کمک  رظن  دروم  درف  تخانـش  رد  ناسنا  هب  دـناوتیم  يدودـح  ات  ناـنآ  رظن  نیارباـنب ،
.دیسر یعطق  یهجیتن  هب  ناشراتفگ  رد  قمعت  اب  تفرگ و 

فّرعم . 5 - 6

جازم يور  زا  بیبط  : » دیوگیم هک  ياهدینش  ار  لثملابرـض  نیا  ای  نم ؟» رای  دش  دوخ  ّنظ  زا  یـسک  ره  : » دنیوگیم هک  ياهدینـش  ایآ 
رد تفاظن  هک  یسک  ًالثم  .تسا  مهم  شیارب  هک  دجنسیم  یکالم  نامه  اب  ار  نارگید  سک  ره  هلب ؛ دنکیم ؟» تبابط  دوخ 
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.بیترت نیمه  هب  مه  نارگید  دـنادیم و  بوـخ  یلیخ  ار  زیمت  مدآ  دراد ، تیـساسح  یگزیکاـپ  هب  رایـسب  تـسا و  مـهم  یلیخ  شرظن 
.دنادیم بوخ »  » ار وا  دنکیم و  یفرعم  ام  هب  ار  هدنیآ  رسمه  یسک  هچ  مینک  تقد  دیاب  هک  تسا  نیا  مدوصقم 

هاوخریخ دـشوکیم  دـنکیم و  تقد  مه  ندرک  یفرعم  رد  دـشاب ، یقالخا  تالامک  ياراد  نامیااب و  هاگآ و  ناـسنا  ًاـعقاو  فّرعم  رگا 
.تسا مهم  رایسب  هتکن  نیا  .دنکن  تنایخ  رگید  فرط  هب  فرط ، کی  اب  یتسود  ییانشآ و  یهناوتشپ  هب  دشاب و 

يروضح يوگ  تفگ و  -6 - 7

زین رگیدکی  اب  رسپ  رتخد و  يوگوتفگ  اما  دروآ ، تسد  هب  لبق  ياههار  زا  دیاب  ار  رسمه  هب  تبسن  تخانـش  زا  يدایز  دصرد  هچرگ 
.دراد تخانش  رد  یمهم  شقن  مهس و 

.تسا مزال  مروآیم ، همادا  رد  هک  یتاکن  هب  هجوت  ییانشآ ، یهسلج  نیا  دروم  رد 

فرط و ود  یگتـسیاش  تیحالـص و  زا  ناـنیمطا  ییادـتبا و  یــسررب  قـیقحت و  زا  سپ  رــسپ  رتـخد و  يروـضح  يوـگوتفگ  .فـلا 
هتـسیاش دوشیم و  داجیا  رـسپ  رتخد و  نیب  یگتـسبلد  اهتـسشن  نیا  رد  الومعم  اریز  دـشاب ، هداوناخ  ود  یقـالخا  یناـمیا و  یگنهاـمه 

.دز هبرض  یحور  تهج  زا  اهنآ  هب  درب و  نیب  زا  هداوناخ  ود  ندوبن  گنهامه  یلبق و  ياهیتقدیب  ببس  هب  ار  نآ  تسین 

.دنشاب هتشاد  ار  مزال  شمارآ  رسپ  رتخد و  ات  دوش ، ماجنا  اههداوناخ  دیدحالص  عالطا و  اب  هک  وگوتفگ  نیا  .ب 

هتکن نیا  هب  دیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  نآ  ندوب  نیشنلد  زا  نانیمطا  هدنیآ و  رسمه  یهرهچ  ندید  تسشن ، نیا  مهم  فادها  زا  یکی  .ج 
اهرسپ ًاصوصخ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  يدراوم  رد  اریز  دوشن ؛ هاگن  زا  عنام  وگوتفگ  ثحب و  رد  نتفرورف  ای  تلاجخ  تشاد و  هجوت 

.دنتسه یضاران  ناشرسمه  یهرهچ  زا  دناهدرک  راهظا  دقع ، مسارم  ماجنا  زا  دعب 
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نیا زا  .تسا  نانآ  ندوب  هقیلسمه  رسپ و  رتخد و  یتدیقع  يرکف و  یگنهامه  زا  نانیمطا  تسشن ، نیا  رگید  مهم  فادها  زا  یکی  .د 
لباقم فرط  هک  ییاهخـساپ  تالاؤس و  عون  رد  دـیاب  نینچمه  .دـماجنیب  هجیتن  نیا  هب  هک  دوش  حرطم  ياهنوگ  هب  تالاؤس  دـیاب  ور ،

.تخانش ار  وا  ياهشیارگ  تیصخش و  اهنآ ، يالهبال  زا  ناوتب  ات  درک  تقد  دنکیم ، نایب 

ياههتـساوخ هقیلـس و  مادک  ره  دـشاب و  رادروخرب  لماک  تحارـص  تقادـص و  زا  دـیاب  رـسپ  رتخد و  يروضح  يوگوتفگ  هسلج  .ه 
لحم یهرابرد  رگا  لاثم ، يارب  .دنیامن  هابتـشا  باختنا  رد  لباقم  فرط  ای  دوخ  ادابم  ات  دنک ، حرطم  هظحالم  نودب  نشور و  ار  دوخ 

زا هک  نیا  لثم   ) دنتسه یصاخ  یهیحور  يراد  هچنانچ  دنیوگب و  تحارص  اب  دنراد ، یصاخ  رظن  رسمه  لغش  لیصحت و  ای  تنوکس 
ای يرامیب  رگا  نینچمه  .دننک  مالعا  لباقم  فرط  هب  دنتـسه ) دـمآوتفر  لها  یعامتجا و  یلیخ  ای  دـیآیمن ، ناشـشوخ  دایز  دـمآوتفر 

رطاخ رگید  لـئاسم  زا  هک  نیا  زا  سپ  وگوتفگ و  لـحارم  نیرخآ  رد  اـمتح  دناهتـشاد ، یقفوماـن  جاودزا  اـی  دـنراد و  يوضع  صقن 
.دوشن زاسلکشم  اهدعب  مه  دشاب و  تقادص  ناشن  مه  ات  دنیوگب ، مه  ار  دروم  نیا  دندش ، عمج 

: تالاؤس هنومن  * 

زا وگوتفگ  یهـسلج  رد  ات  مسیونیم ، تیارب  دشاب ، تاهدنیآ  رـسمه  ياههقیلـس  تایحور و  رگنـشور  دناوتیم  هک  یتالاؤس  زا  یخرب 
.یسرب وا  زا  يرتهب  تخانش  هب  ینک و  هدافتسا  هباشم  تالاؤس  ای  اهنآ و 

؟ تسیچ جاودزا  زا  امش  فادها  نیرتمهم  . 1

؟ دینادیم هچ  رد  ار  تیقفوم  یتخبشوخ و  كالم  . 2

؟ دیراد يراظتنا  هچ  دوخ  یهدنیآ  رسمه  زا  . 3

يرادازع سلاجم  دجسم ، اب  امش  یهطبار  دیتسه و  یبهذم  لئاسم  هب  دنبیاپ  دح  هچ  ات  . 4
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؟ تسا هنوگچ  ...و 

؟ دیدنسپیم رتشیب  ناترسمه  دوخ و  يارب  ار  یششوپ  سابل و  عون  هچ  . 5

؟ مینک دمآوتفر  یناسک  هچ  اب  تسیچ و  نارگید  اب  دمآوتفر  نازیم  دروم  رد  امش  رظن  .  6

؟ دشاب ردقچ  نانآ  تارظن  زا  ام  شریذپ  نازیم  میشاب و  هتشاد  نامیاهردام  ردپ و  اب  ياهطبار  عون  هچ  جاودزا ، زا  دعب  . 7

؟ تسیچ امش  يداهنشیپ  ّلح  هار  دمآ ؟ دوجو  هب  هقیلس  فالتخا  ام  نیب  رگا  . 8

؟ دینکیم مارآ  ار  دوخ  هنوگچ  دیهدیم و  ناشن  یشنکاو  هچ  دیوش ، ینابصع  رگا  . 9

؟ تسیچ یقیسوم  یهرابرد  امش  رظن  . 10

؟ دینکیم باختنا  ار  یتاحیرفت  هچ  الومعم  . 11

؟ ياهتشر هچ  دیراد ؟ هقالع  شزرو  هب  . 12

؟ یتاعوضوم هچ  رد  رتشیب  دیتسه ؟ هعلاطم  لها  ایآ  . 13

؟ دراد یهاگیاج  هچ  امش  رظن  رد  رسمه  دمآرد  یلام و  عضو  . 14

؟ دیشاب اهنآ  اب  ار  دوخ  تقو  زا  ردقچ  دیراد  تسود  تسا و  هنوگچ  ناتسود  اب  امش  یهطبار  . 15

؟ دینکیم هچ  دشابن ، عمج  لباق  هداوناخ  هب  یگدیسر  اب  لیصحت  نیا  رگا  تسیچ و  اهمناخ  لیصحت  یهرابرد  امش  رظن  . 16

؟ دراد یهاگیاج  هچ  امش  رظن  هب  اهمناخ  لاغتشا  . 17

؟ نازیم هچ  هب  دیراد ؟ یتیلاعف  مه  یسایس  لئاسم  رد  ایآ  . 18

؟ دیراد یصاخ  رظن  جاودزا  دقع و  مسارم  تیفیک  هب  تبسن  ایآ  . 19

نس رد  هک  دوشیم  هدیسرپ  یناسک  زا  لاؤس  نیا  ( ؟ تسیچ امش  جاودزا  ریخات  تلع  . 20
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( .دننکیم جاودزا  لومعم  دح  زا  رتالاب 

ات میراد  هفیظو  ام  یلو  دسانـشیم ، رتهب  دنوادخ  ار  اهناسنا  نطاب  میرادـن و  ربخ  هدـنیآ  بیغ و  زا  ام  تسا  یهیدـب  هک  نیا  رخآ  هتکن 
.مینک لّکوت  وا  رب  میراپسب و  دنوادخ  هب  ار  هجیتن  میروآ و  تسد  هب  یتسرد  تخانش  مینک  شالت  دراد ، ناکما  هک  ییاج 
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جاودزا زا  لبق  ياه  یتسود  - 14

هراشا - 1

بـسانم رگا  نشاب ؛ هتـشاد  دـمآوتفر  یتدـم  نشب و  تسود  مه  اـب  رـسپ  رتخد و  هبوخ  نگیم  اهیـضعب  : » يدوب هتـشون  مزیزع ! تسود 
« .ننک جاودزا  مه  اب  ندوب ، بسانم  رگا  ننک و  اهر  ور  یتسود  ندوبن ،

راـبنایز ياهدـمایپ  یفنم و  راـثآ  تسا ، هدـش  یفرعم  دنـسپان  تسرداـن و  اـم  نید  رد  اـهیتسود  نیا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  نم ، رواـب  هب 
: منکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف 

صیخشت رد  اطخ  زورب  . 1 - 2

رارقرس رتدوز ) هکلب   ) ررقم دعوم  رد  دنتسه ، یصاخ  ياوه  لاح و  رد  دناهدش و  تسود  مه  اب  هک  يرـسپ  رتخد و  هک  تسا  یعیبط 
رد تسا  یهیدب  .دنیوگیم  نخـس  مه  اب  تبحمرپ  ابیز و  ظافلا  اب  دننکیم و  هدروآرب  ًاروف  ار  رگیدکی  ياههتـساوخ  دنوشیم و  رـضاح 

.درب یپ  لباقم  فرط  توق  فعض و  هب  تخانش و  ار  رگیدکی  ناوتیمن  زگره  یگتخاس  ياضف  نیا 

یناسنا ینامیا و  دهعت  ندش  مک  . 2 - 3

طابترا نیا  زا  نانآ  دراد  نیقی  هک  نیا  اب  هدزاپ و  تشپ  ردـپ  ياسرفتقاط  ياهتمحز  ردام و  یهلاس  نیدـنچ  ياـهتبحم  هب  هک  يرتخد 
یتحار هب  تسا  رضاح  هک  يرسپ  و  دشاب ؟ رادافو  یگدنز  رد  دناوتیم  هنوگچ  دهدیم ، همادا  دوخ  لامعا  هب  يراکناهنپ  اب  دنایضاران ، 

هب هدنیآ  رد  دـشاب و  دامتعا  دروم  نیما و  دـناوتیم  هنوگچ  دـشابن ، لئاق  یقح  ردام  ردـپ و  يارب  دـنک و  تنایخ  ياهداوناخ  تناما  هب 
؟ دنکن تنایخ  دوخ  رسمه 
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ناطیش عمط  . 3 - 4

تذل و يارب  دنـشاب  رـضاح  يرـسپ  رتخد و  یتقو  .دـهد  بیرف  ار  وا  ات  دراد  هشقن  یـسک  ره  يارب  تسا و  نیمک  رد  هراومه  ناطیش 
هب دزرو و  عمط  ناـنآ  هب  ناطیـش  هک  تسا  یعیبط  ار ، نیدـلاو  تیاـضر  هن  دـننک و  تیاـعر  ار  دـنوادخ  تیاـضر  هن  ینارذگـشوخ ،

.دنک کیدزن  تواقش  یتخبدب و  هب  رود و  تداعس  زا  ار  نانآ  رتشیب  هچره  دزادرپب و  رتهدرتسگ  يراکبیرف 

نیدلاو ندناجنر  . 4 - 5

جاودزا نارواشم  .تسا  هارمه  نانآ  ندناجنر  ردام و  ردپ و  یتیاضران  اب  ًابلاغ  اهیتسود  هنوگ  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  تقد  یکدنا  اب 
اهـشزرا و یهمه  ناهگان  ناشدـنزرف  هک  نیا  زا  دـناهدرک و  هعجارم  اـم  هب  نوخرپ  لد  اـب  ینارداـم  ردـپ و  اـهراب  اـهراب و  دـنیوگیم 

نیا زا  رتـشیب  دـنراد و  هلگ  تـسین ، گـنهامه  هداوناـخ  اـب  هـک  تـسا  هتـسب  لد  يدرف  هـب  هدرک و  شوـمارف  ار  یگداوناـخ  گـنهرف 
...ای دنزیم  یشکدوخ  هب  تسد  ، دنکیم رارف  هناخ  زا  دنهدن ، نت  وا  یهتساوخ  هب  رگا  هدرک  دیدهت  ار  ناشیا  هک  دناتحاران 

هدومرف مکاح  هدام  ملاع  رد  ار  ینیناوق  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  دنـشابهتشاد : هجوت  مهم  یهتکن  نیا  هب  اهرـسپ  اـهرتخد و  هنوگ  نیا 
هدام ياروام  ملاع  رد  زین  ار  ینیناوق  ...و ،) اهنآ  ياقب  رگیدـکی و  هب  يژرنا  هداـم و  لیدـبت  نوناـق  نیمز ، هبذاـج  نوناـق  دـننام   ) تسا

زا ار  دوخ  مرادن و  لوبق  ار  نیمز  یهبذاج  نوناق  نم  دیوگب  یـسک  رگا  هک  روطنامه  .دـنکیمن و  رییغت  زگره  هک  تسا  هتخاس  مکاح 
دراذگیم و ناسنا  یگدنز  رب  ار  دوخ  رثا  مه  هدام  ياروام  نیناوق  هب  یهجوتیب  دید ، دهاوخ  بیـسآ  کش  نودـب  دـنک ، ترپ  يدـنلب 

.دربیمن نیب  زا  ار  تقیقح  نیا  نآ ، راکنا 

زا تیمورحم   » و نیدلاو » تیاضر  اب  ناسنا  تداعس  یگنهامه  ، » نیناوق نیا  زا  یکی 
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هب دـننکن و  هبوـت  دوـخ  هاـنگ  زا  ییاـهناوج  نینچ  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  .تـسا  نیدـلاو » نتـشادن  تیاـضر  ببـس  هـب  یتخبـشوخ 
.دیسر دنهاوخن  تداعس  هب  ، دنروآ يور  يرسهریخ 

اه تراسخ  . 5 - 6

هب ییاهتراسخ  هراومه  تسا ، هارمه  یجراخم  هیدـه و  لدابت  ینفلت و  طابترا  دـمآوتفر و  اب  ًـالومعم  هک  جاودزا  زا  لـبق  ياـهیتسود 
: تسا یعقاو  ياهدادیور  زا  هتفرگرب  ریز ، قیداصم  .دراد  لابند 

؛ تسا هدش  ایاده  ناروتسر و  هب  نتفر  تاحیرفت و  فرص  هک  نیگنس ، ياههنیزه  فلا )

؛ سورد یهعلاطم  هب  ندش  هقالعیب  يرکف و  تیلوغشم  لیلد  هب  لیصحت  یهمادا  زا  ندش  مورحم  ب )

؛ ررکم ياهریخأتو  اهتبیغ  تلع  هب  لغش  نداد  تسد  زا  ج )

تسردان طابترا  ندش  المرب  ببس  هب  رتعیسو  حطس  رد  یهاگ  ناگتسب و  هداوناخ ، رد  رابتعا  نداد  تسد  زا  د )

.دنوادخ ینامرفان  تیصعم و  هار  رد  یناوج  رمع و  زا  یمهم  شخب  نداد  تسد  زا  ه )

رد هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دیایب ، شیپ  دراد  لامتحا  مه  یعرـش  جاودزا  یپ  رد  دراوم  نیا  زا  یخرب  هک  دیایب  نهذ  هب  تسا  نکمم 
: دراد دوجو  توافت  ود  هلأسم  نیا 

زا نآ  ندرک  ناهنپ  طابترا و  ندوب  یناهنپ  زا  یـشان  اـهتراسخ  نیا  زا  یخرب  هک  اریز  تسین ، دـح  نیا  هب  تراـسخ  جاودزا  رد  ًـالوا ،
؛ تسا نیدلاو 

.تسا هنادنسپادخ  كرتشم و  یگدنز  هب  ندیسر  هک  هدش  لصاح  يدوس  تراسخ ، نیا  لباقم  رد  دراوم  نآ  رد  ًایناث ،

يدام یهنیزه  مه  هدرک و  هانگ  مه  ناسنا  هک  دیآیم  دوجو  هب  یتقو  یعقاو  تراسخ  اما 
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.دشاب یترخآ  ییایند و  ياهیتخس  رظتنم  دیاب  زین  دوخ  یهدنیآ  يارب  تسا و  هتخادرپ  يونعم   و 

یحور راشف  نادجو و  باذع  . 6 - 7

هانگ باکترا  ببـس  هب  تمالم و  ار  ناـسنا  هاـنگ ، اـطخ و  ماـگنه  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  حور  رد  یتلاـح  ناـبرهم ، دـنوادخ 
دوخ ياطخ  ناسنا  هک  تسا  یهلا  فطل  نیا  هتبلا  .دوشیم  ریبعت  رگتمالم  سفن  ینعی  هماّول » سفن   » هب تلاـح  نیا  زا  .دـنکیم  شنزرس 

.دنک هبوت  نآ  زا  دسانشب و  ار 

داش و ار  دوخ  دنهاوخیم  هچ  ره  دنا ، هدـش  راتفرگ  فلاخم  سنج  اب  عورـشمان  ياهیتسود  هب  هک  یناناوج  تسا  هدـش  هدـهاشم  اهراب 
ياهیریگمیمـصت هدنیآ و  یگدنز  رد  تلاح  نیا  تسا  یهیدب  دنتـسه و  یحور  راشف  باذـع و  راچد  نورد  زا  دـنهد ، هولج  تحار 

.دناشکیم تیلوئسم  زا  رارف  ینیزگتولخ و  هب  ار  نانآ  یهاگ  تشاد و  دهاوخ  یفنم  ریثأت  ناشیا 

یهلا تیامح  تمحر و  زا  ندش  رود  . 7 - 8

، ور نیا  زا  ؛ دراد لابند  هب  ار  یهلا  تمحر  شراب  هانگ ، زا  زیهرپ  ادخ و  ناگدنب  هب  تمدخ  کین ، ياهراک  ماجنا  دنوادخ ، زا  تعاطا 
یهطقن رد  .دننکیم  هدهاشم  یگدنز  رد  ار  وا  تیانع  رون  ساسحا و  دوخ  رس  رب  ار  دنوادخ  فطل  تسد  راکتسرد  اوقتاب و  ياهناسنا 

.دنکیم مورحم  یهلا  فطل  زا  ار  ناسنا  يراتفر ، ياهیگدولآ  هانگ و  دنوادخ و  ینامرفان  لباقم ،

هانگ باکترا  ددـعتم  ياههنیمز  دریگیم ، تروص  جاودزا  یهناهب  هب  مه  یهاـگ  هک  نارـسپ  نارتخد و  ياـهیتسود  رد  تسا  یهیدـب   
دوشن فقوتم  هابتـشا  ياهماگ  نیا  اطخ ، ناربج  هبوت و  اب  رگا  .دنکیم  رود  یهلا  تمحر  زا  یمدق  ار  ناسنا  کی ، ره  هک  دـیآیم  شیپ 

و
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طوقـس ترخآ  رد  یهلا  باذـع  ایند و  رد  تواقـش  كاـنلوه  ياـههرد  هب  ناـسنا  دـتفین ، قاـفتا  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاـب  سپس 
.دنکیم

ریذپان بانتجا  ياه  نایز  .8 - 9

دقع نودـب  یتدـم  هک  يرـسپ  رتخد و  .دوشیم  ناسنا  ریگنماد  لاـح  ره  رد  هک  دراد  ییاـهنایز  جاودزا  زا  لـبق  عورـشمان  ياـهیتسود 
تبحم راهظا  مه  هب  رتیمیمـص  لکـش  هب  ناشوخ  تولخ  رد  یهاگ  هتـشاد و  دونـشوتفگ  دمآوتفر و  دناهدش و  تسود  مه  اب  یعرش 

ییاهنایز لاح  ره  رد  دننک ، جاودزا  يرگید  صخش  اب  دنوش و  ادج  مه  زا  هچ  ددرگ و  رجنم  جاودزا  هب  نانآ  یتسود  هچ  دناهدرک ،
.منکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دننیبیم 

: دوش رجنم  جاودزا  هب  یتسود  رگا  فلا )

.دوش تسود  يرگید  اب  زاب  ادابم  هک  شقباس ) تسود  ینعی   ) رسمه هب  تبسن  نظ  ءوس  - 

.نایانشآ دزن  رابتعا  نداد  تسد  زا  - 

.یهلا فطل  زا  تیمورحم  یتکرب و  یب  هجیتن  رد  هانگ و  اب  یگدنز  زاغآ  - 

.ياهدرک مادقا  ام  تیاضر  نودب  دوخ  وت  دنیوگیم  هک  ارچ  دراوم ؛ بلغا  رد  هداوناخ  تیامح  مدع  - 

.دننکیم هولج  یلیمحت  رسپ  هداوناخ  دزن  رد  اریز  نارتخد ، يارب  هژیو  هب  يدنلبرس ؛ تزع و  نداد  تسد  زا 

: دوشن رجنم  جاودزا  هب  یتسود  رگا  ب )

.فرط ود  ره  یفطاع  یهمطل  - 

.فلاخم سنج  هب  ینیبدب  - 

.نآ زا  فارصنا  ای  جاودزا  ریخأت  - 
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.دشاب شقباس  تسود  دننام  مه  وا  ادابم  هک  هدنیآ  رسمه  هب  نظءوس  - 

.یگدنز ندوبن  شخبتذل  هجیتن  رد  قباس و  تسود  اب  هدنیآ  رسمه  یهسیاقم  - 
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هیرهم - 15

هراشا - 1

هک تاَقُدَص »  » ریبعت اب  نآ  زا  ءاسن  هکرابم ي  هروس ي  رد  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  تسا و  يراگتـساوخ » رد  تقادص  یهناشن  ، » هیرهم
رد تقادص  تمالع  هیرهم  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدـش و  هتفرگ  یتسار  قدـص و  زا  هژاو  نیا  .دـنکیم  دای  تسا  هقُدَـص »  » عمج
هب یتسار  هب  هک  درادیم  مالعا  يرگید ، دنمشزرا  ءیش  نداد  ای  لوپ  یغلبم  تخادرپ  دهعت  لوبق و  اب  رسپ  ینعی  تسا ؛ تبحم  قشع و 

.تسوا اب  یگدنز  راتساوخ  دراد و  هقالع  رتخد  نیا 

ینعی  - دوخ راتفر  اب  داماد  ایوگ  .راتفر  یهاگ  اـهتمالع و  یهاـگ  دـیوگیم ، نخـس  ناـبز  یهاـگ  هک  تسا  هنوگنیا  اـهناسنا  فرع  رد 
، دراد ناوت  رد  هچ  ره  دراد  یگدامآ  تسا و  قداص  دوخ  ياعدا  رد  هک  دنکیم  مالعا  سورع  هب  هار  نیا  يادتبا  رد  هیرهم - نتفریذپ 

.دیامنیم بجاو  دوخ  رب  یعرش  دهعت  اب  تسا ، هیرهم  نامه  هک  ار  هیده  نیلوا  هنومن ، يارب  دزیرب و  وا  ياپ  هب 

.موشیم روآدای  ار  هتکن  دنچ  هیرهم  دروم  رد 

نیفرط تیاضر  . 1 - 2

وا دننک و  لیمحت  داماد  هب  ار  راداهب  یئیـش  ای  غلبم  دـنزاجم  سورع  یهداوناخ  هن  .دوش  نییعت  نیفرط  تیاضر  قفاوت و  اب  دـیاب  هیرهم 
هتـساوخان و سورع  یهداوناخ  دننک  يراک  یحور ، ياهراشف  اب  دنراد  قح  داماد  یهداوناخ  هن  دـنراداو و  نآ  لوبق  هب  هتـساوخان  ار 

.دنهد تیاضر  هیرهم  ندوب  کبس  فیفخت و  هب  یتیاضران  رس  زا 
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« .دایز ای  دشاب  مک  دیامن ؛ قفاوت  نآ  رب  درم  نز و  هک  تسا  يزیچ  نز  یهیرهم  : » دناهدومرف مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما 

ار مزـال  ياههیـصوت   (1)، رگید تاـیاور  رد  نآ  رادـقم  یهراـبرد  تـسا و  قـفاوت  رب  ترـضح  دـیکأت  نخـس  نـیا  رد  تـسا  یهیدـب 
.درک مهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دناهدومرف 

يور هنایم  . 2 - 3

باسح هب  رتخد  هب  یمارتحایب  هک  دشاب  مک  ردقنآ  هن  هک  تساهدش  دـیکأت  هیرهم  نییعت  رد  يور  هنایم  لادـتعا و  رب  ینید  میلاعت  رد 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  یفنم  بقاوع  هدوب و  جراخ  داماد  تخادرپ  ناوت  زا  هک  دشاب  دایز  ردقنآ  هن  دیآ ؛

رد هن   ) هیرهم نددوب  کبـس  اما  دنکیم ، توافت  اههداوناخ  طیارـش  ناکم و  نامز ، دووش ، تیاعر  دـیاب  هک  طسوتم  دـح  نیا  رد  هتبلا 
دوب و دهاوخ  كرتشم  یگدنز  ماوق  ماود و  یهیام  دامتعا و  تیوقت  نظنـسح ، نتفرالاب  تکرب ، بجوم  دـشاب ) زیمآنیهوت  هک  يدـح 

.تسا هدش  هیصوت  رتشیب  نآ  هب  ور  نیا  زا  تشاد ؛ دهاوخ  یناوارف  تاکرب 

یمشچ مه  مشچ و  زا  زیهرپ  . 3 - 4

میهد و رارق  ندیشک  خر  هب  تاناکما و  شیامن  یشورفرخف و  يارب  ياهلیسو  ار  جاودزا  سدقم  رما  هک  تسا  دنسپان  تشز و  ردقچ 
دصرد دنچ  دیاب  ام  هدوب  ردقنیا  شیوخ  موق و  نالف  یهیرهم  نوچ   » هک میونـشیم  یهاگ  .یمـشچمه  مشچ و  يارب  يرازبا  ار  هیرهم 

نآ لابند  هب  هدش و  اههیرهم  باسحیب  نتفر  الاب  ثعاب  هیرهم ، هب  تسردان  هاگن  نیا  طلغ و  دـنور  نیا  تسا  یهیدـب  .مییازفیب » نآ  رب 
یعقوـترپ و یتـکربیب ، وا ، یهداوناـخ  داـماد و  لد  رد  نظءوـس  هنیک و  رذـب  ندیـشاپ  ریظن  تسا ، هدـمآ  شیپ  یفلتخم  ياـهیراتفرگ 

ریخأت بجوم  هلئسم  نیمه  مه  یهاگ  و  یگدنز ، رگید  روما  رد  لباقم  فرط  يریگتخس 
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.دوشیم نآ  ندروخ  مه  رب  ای  جاودزا  رد 

نظ نسح  لماعت و  . 4 - 5

دمآرد لغش و  عضو  یهظحالم  اب  دریگب و  رظن  رد  ار  رـسپ  یلام  ناوت  رتخد  یهداوناخ  تسا  رتهب  هک  دیآیم  رب  نینچ  ینید  میلاعت  زا 
یهطقن رد  .دیامن  تساوخرد  ار  یطسوتم  یهیرهم  دنک و  لیدعت  ار  دوخ  یهتساوخ  کبـس ، یهیرهم  تبثم  راثآ  هب  هجوت  اب  زین  وا و 

رد  ) رتخد یهتساوخ  لوبق  اب  هکلب  دنشاب ، هتشادن  هیرهم  ندرک  مک  رب  يدایز  رارصا  دنتسه ، راگتساوخ  نوچ  رسپ  یهداوناخ  لباقم ،
لباقم فرط  عفن  هب  مادک  ره  هک  تسابیز  هچ  و  دـنراد ، راهظا  جاودزا  هب  ار  دوخ  یهقالع  لیم و  يورهنایم ) تیاعر  ناوت و  تروص 

.دنشاب وا  تیاضر  بلج  لابند  هب  دنیوگب و  نخس 

تصرف نیلوا  رد  هیرهم  تخادرپ  . 5 - 6

دننک رکف  يدارفا  تسا  نکمم  اما  تخادرپ ؛ ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یعرش  نیِد  کی  یعطق و  يراکهدب  کی  هیرهم  هک  تسین  یکش 
رب ینید  ياـههزومآ  رد  هک  دـننادب  دـیاب  ناـناوج  .دـنزادنا  ریخاـت  هب  ار  نآ  تخادرپ  فلتخم  ياـههناهب  هب  تسین و  ياـهلجع  ـالاح 

شرـسمه هب  ار  هیرهم  زا  یـشخب  ای  مامت  رـسپ  یگدنز ، ياهزور  نیلوا  رد  تسا  رتهب  دـناهتفگ  یتح  هدـش و  دـیکات  هیرهم  تخادرپ 
مهارف ار  شرـسمه  يدونـشخ  تابجوم  هدرک و  دیکات  هیرهم  تخادرپ  هب  تبـسن  دوخ  دهعت  رب  نیِد ، يادا  رب  هوالع  ات  دنک ، میدـقت 
هیرهم تفایرد  يارب  ياهلجع  هک  دنک  مالعا  دناوتیم  درادـن ، تخادرپ  ناوت  ًالعف  شرـسمه  دـنیبب  یتقو  مه  رتخد  هتبلا  .دـشاب  هدروآ 

.درک دهاوخ  ربص  رسمه  یلام  تعسو  نامز  ات  لماک ، تیاضر  اب  درادن و 
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دقع - 16

هراشا - 1

.مهدیم حیضوت  ار  مهم  یهتکن  دنچ  اجنیا  رد  نم  اما  تسا ، دایز  اهینتفگ  نآ  یهبطخ  دقع و  یگنوگچ  یهرابرد  مناوج ! تسود 

دقع تقیقح  . 1 - 2

.دشخبیم وا  هب  تیاضر  اب  ار  نآ  باتک  بحاص  ینعی  دریگیم ، هیدـه  يرگید  زا  ار  یباتک  یـسک  یهاگ  منکیم : عورـش  لاثم  کی  اب 
نآ رد  دـنکیم ، هعلاـطم  ار  نآ  باـتک  یهدـننکتفایرد  تروص ، ره  رد  .دـنکیم  تقرـس  شبحاـص  زا  ار  باـتک  ناـمه  يدرف  یهاـگ 

...و دهد  رارق  ياهناخباتک  رد  ار  نآ  ای  دشورفب  يرگید  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دنکیم ، فرصت 

اب هک  تسه  نآ  رد  یمهم  رایـسب  ياهتوافت  اما  .دـسریم  رظن  هب  مه  هیبش  باتک  تفایرد  زا  دـعب  اهراک  زا  یلیخ  هک  ینکیم  هظحـالم 
: دوشیم نشور  تقد  یمک 

ینارگن بارطـضا و  راچد  قراس  درف  اما  دنکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  ینارگن  نودـب  دراد و  رطاخ  شمارآ  هیدـه ، یهدـننکتفایرد  فلا )
؛ تسا

ربـخ نارگید  هب  یلاحـشوخ  اـب  هکلب  تسین ، تحاراـن  دـننیبب ، وا  تسد  رد  ار  باـتک  نارگید  هک  نـیا  زا  هیدـه  یهدـننکتفایرد  ب )
؛  ...قراس درف  اما  دهدیم 

رادروخرب یهلا  باوث  زا  یهاگآ ، تمعن  رب  هوالع  هداد و  ماجنا  یتدابع  باتک ، زا  هحفـص  ره  یهعلاطم  اب  هیده  یهدـننکتفایرد  ج )
.دوشیم رتنیگنس  شتبوقع  رتشیب و  شناهانگ  باتک ، رطس  ره  یهعلاطم  اب  قراس  درف  اما  تسا ، هدش 
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.دوشیم نشور  رکفت  تقد و  اب  هک  تسه  مه  يرگید  ياهتوافت  هتبلا 

مه اهناسنا  ام  تسا و  دـنوادخ  کـلم  تسا ، نآ  رد  هچ  ره  ملاـع و  یهمه  هک  تسین  یکـش  .میدرگیم  رب  ناـمدوخ  ثحب  هب  نونکا 
رتخد سپ  .تسا  هانگ  تقرس و  یعون  وا  یهزاجا  نودب  يرگید  ياهییاراد  رد  فرـصت  هک  تسین  یکـش  زاب  و  میتسه ؛ ادخ  یهدنب 

رگیدکی ...و  ینیـشنمه  یهارمه و  زا  دـننک و  باختنا  رـسمه  ناونع  هب  ار  رگید  کی  دـنهاوخیم  دنتـسه و  مرحمان  هک  مه  يرـسپ  و 
تسادـخ و زا  نتفرگ  هزاجا  نامه  دـقع ، .دـنریگب  هزاجا  نابرهم  دـنوادخ  ینعی  دوخ  یقیقح  بحاص  کلام و  زا  دـیاب  دـنربب ، هرهب 

عجارم ياههلاسر  رد  نآ  تالمج  دقع و  ندناوخ  روتسد   (1) .دبای ققحت  يدنویپ  نینچ  دقع ، ندناوخ  نودب  تسین  یضار  دنوادخ 
نینچمه .دـنناوخب  ار  نآ  ناـشدوخ  دـنناوتیم  دنـشاب ، هاـگآ  نآ  طیارـش  تیفیک و  زا  رـسپ  رتـخد و  رگا  هک  تسا ، هدـش  رکذ  دـیلقت 

يرگید رتخد و  فرط  زا  یکی  رفن ، ود  هک  تسا  رتهب  هتبلا  .دناوخب  ار  هبطخ  نانآ  فرط  زا  هک  دـننک  لیکو  ار  هاگآ  يدرف  دـنناوتیم 
.دنناوخب ار  دقع  یهبطخ  دنشاب و  لیکو  رسپ ، فرط  زا 

يراک مکحم  . 2 - 3

دنشاب دهاش  یعمج  تسا  رتهب  ینعی  دینک ؛ يراج  كردم  دنـس و  اب  ار  دقع  یهبطخ  هک  تسا  هدمآ  نامزیزع  ربمایپ  ياهـشرافس  رد 
هک دوش  ماجنا  مه  ینوناق  تروص  هب  هک  تسا  رتهب  دراد ، دوجو  نوناق  رـضحم و  هک  ام  نامز  رد  .دوش  ءاضما  هتـشون و  يدادرارق  و 

.تسا نالقاع  شرافس  لقع و  طرش  يرما ، ره  رد  يراکمکحم  هتبلا  دشاب و  راکنا  لباق  ریغ  نشور و  تهج  ره  زا 

ندوب راکشآ  ینلع و  . 3 - 4

نیا .دنریگ  رارق  نایرج  رد  ناتسود  نایانشآ و  لیماف ، ناگرزب  دوش و  نالعا  جاودزا  دقع  تسا  هدش  شرافـس  ینید  ياهروتـسد  رد 
لیماف ياهرتگرزب  هب  مارتحا  يادا  یعون  هک  نیا  رب  هوالع  راک 
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.تسین دنوادخ  ياضر  دروم  ردپ  نذا 

جاودزا هناتسآ  رد  ناوج  هب  يا  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13292/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


یهقردب نارگید  ياعد  دراد و  لابند  هب  ار  هداوناخ  ود  ره  رتشیب  دهعت  دیآیم و  رامـش  هب  مه  داماد  سورع و  هب  نداهن  تمرح  تسا ،
.دوشیم داماد  سورع و  هار 

رت بوخ  بوخ و  . 4 - 5

هب رـسپ  رتخد و  هدش و  لمع  هفیظو  هب  دوش ، هدناوخ  تسرد  یـصخش  ره  طسوت  ناکم و  ره  رد  نامز و  ره  رد  دقع  یهبطخ  هچرگ 
زور بش و  ای  نیموصعم  تدالو  زور  بش و  دننام  یـصاخ  ياهنامز  رد  نآ  ندش  يراج  هک  تسادیپ  هتفگن  اما  دـنوشیم ؛ مرحم  مه 

( مالـسلامهیلع  ) ناماما مرح  دـننام  رتهب  ناکم  باـختنا  نینچمه  .تسا  یگدـنز  رد  رتشیب  تکرب  ثعاـب  یبهذـم ، ياهدـیع  هعمج و 
سورع و تداعـس  رد  دناوخب ، ار  دـقع  یهبطخ  اوقتاب  يدرف  هچنانچ  زین  تسا و  داماد  سورع و  رـس  رب  یهلا  تمحر  شراب  بجوم 
هب نتـشاد  بل  رب  ادـخ  رکذ  ندوب و  هلبق  هب  ور  ندوب ، وضو  اب  لثم  داـماد  سورع و  يونعم  تـالاح  هک  روطناـمه  تسا ؛ رثؤم  داـماد 

.دراد یپ  رد  یکرابم  راثآ  دقع ، يارجا  ماگنه 

.مینک باختنا  دقع  يارب  ار  رتهب  ...و  ناکم  نامز و  تسا ، نکمم  هک  ییاج  ات  دوشیم  هیصوت  نیاربانب ،

رتشیب یهاگآ  . 5 - 6

مزال دـقع  هب  مادـقا  زا  لبق  اهنآ  زا  یهاگآ  هک  هدـش  حرطم  دـقع  دروم  رد  یتاکن  دـیلقت ، عجارم  ياههلاسر  ماـکحا و  ياـهباتک  رد 
: دننام تسا ،

؛ تسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  یناسک  .فلا 

؛ دقع ندناوخ  روتسد  .ب 

؛ دقع طیارش  .ج 
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؛ دننزب مه  هب  ار  دقع  دنناوتیم  رهوش  ای  نز  هک  يدراوم  .د 

(. دقع زا  دعب  رهوش  نز و  فیاظو   ) دقع ماکحا  .ه 

.یشاب هاگآ  اهنآ  زا  زاین  تروص  رد  ات  ینک ، هعلاطم  مه  ار  تاکن  نیا  منکیم  هیصوت 

.مدنموزرآ دنمورب  ياهناوج  یهمه  وت و  يارب  ار  دنوادخ  یگدنب  قیفوت  یتخبشوخ و  تداعس و  نایاپ ، رد 

رادهگن ادخ 
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باتک یفرعم 

رتخد و زا  کی  ره  تسا ، يرورـض  اذـل  تسا ، دـنوادخ  دزن  رد  اهانب  نیرتبوبحم  يانبریز  نتخاس  يزیرهیاـپ و  نارود  دـقع ، نارود 
ریبدت اب  نارود  نیا  رگا  تسا  یهیدب  .دنیامن  تیاعر  هتسناد و  یبوخ  هب  ار  نآ  ياهدیابن  اهدیاب و  نارود ، نیا  هب  دورو  زا  لبق  رـسپ ،

، درذگب ریبدـت  رکف و  نودـب  تلفغ و  اب  رگا  دوب و  دـهاوخ  كرتشم  یگدـنز  مامت  يارب  دنمـشزرا  ياهیامرـس  دوش ، يرپس  لقعت  و 
.دیامن يرای  مهم  رما  نیا  رد  ار  امش  دناوتیم  باتک  نیا  .تسا  ناربج  لباق  ریغ  شتراسخ 

تقادـص و رد  هقباسم  اهیبوخ ، اهـشزرا و  رد  هقباسم  تسا »؟ هقباسم  نادـیم  یگدـنز   » هک دـیاهدرک  رکف  هتکن  نیا  هب  نونک  اـت  اـیآ 
...رد هقباسم  یهاوخریخ و  ینابرهم و  رد  هقباسم  یتسرد ، یتسار و  رد  هقباسم  تناما ،

یفنم هرمن  دوشیم  ببس  هچنآ  دروآیم و  زایتما  هچنآ  تخانش  .تسا  تخانش »  » هقباسم نیا  رد  تیقفوم  يارب  ماگ  نیلوا  تسا  یهیدب 
.میریگب

هب ار  هقباسم  نیا  رد  طوقس  بابـسا  زین  تفرـشیپ و  لماوع  فلتخم  ياهـشخب  رد  اهنیرتدب  اهنیرتهب و  هعومجم  زا  دقع  نارود  باتک 
.دیامنیم یفرعم  امش 

نشور هار  تاراشتنا 

ام   اب  طابترا 
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دیشاب طابترا  رد  ام  اب 

امش و هب  رتهب  تامدخ  هئارا  يارب  .مینک  بلج  ار  امش  رظن  دوخ ، تالوصحم  اب  میاهتسناوت  هکنیا  زا  میلاحـشوخ  زیزع ، تسود  مالس 
رتشیب طابترانمض  رد  ات  دینک ، مالعا  هدش  رکذ  تاعوضوم  هب  تبسن  ار  دوخ  رظن  افطل  امش  هقیلـس  لیم و  اب  قباطم  تالوصحم  دیلوت 

نیرتهاتوک رد  ام  تالوصحم  نیرتدیدج  زا  دیناوتیم  لیامت  تروص  رد  نینچمه  .میوش  دنمهرهب  امـش  تاداقتنا  تارظن و  زا  میناوتب 
.دیوش علطم  نامز 

یجنس رظن 

؟ دوب باذج  امش  يارب  باتک  ناونع  ردقچ  - 1

مک - 4 طسوتم                      - 3 دایز                                      - 2 دایز                   یلیخ  -1

؟ دیراد تیاضر  باتک  ياوتحم  زا  ردقچ  -  2

مک - 4 طسوتم                      - 3 دایز                                      - 2 دایز                   یلیخ  -1

؟ دینکیم یبایزرا  روطچ  ار  باتک  دلج  يور  حرط  - 3

فیعض - 4 طسوتم                       -3 بوخ                        - 2 بوخ               یلیخ  - 1             

؟ دیدنسپیم باتک  نیا  يارب  ار  یعطق  هچ  - 4

یبیج - 3 ییوتلاپ                      - 2 باتک                                 ) یلعف  زیاس   ) یعقر - 1             

ار تسا  لاوس 4  باوج  مقر  لاوس 1 و  باوج  تسار ) هب  پچ  زا   ) نآ مقر  نیلوا  هک  یمقر  راهچ  ددع  کی  تروص  هب  ار  دوخ  رظن 
.دییامرف کمایپ  هرامش 30008800333435  قیرط  زا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

